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Ponadto zauważyłem, że w zasadzie anarchia jest jedyną 
możliwą pozycją polityczną. Sądzę, że wszelkie inne stany 
polityczne są wariantami lub odnogami podstawowego 
stanu anarchii; w końcu kiedy wspomnisz o idei anarchii, 
większość ludzi powie ci, jak złą jest ona ideą, gdyż naj-
większy gang przejąłby władzę. Co jest mniej więcej moją 
wizją współczesnego społeczeństwa.

(Alan Moore, w: Mythmakers and Lawbreakers:  
Anarchist Artists on Fiction)





Wprowadzenie

Alan Moore, brytyjski scenarzysta i pisarz, powiedział, komentując ide-
ologiczną zawartość własnej powieści graficznej Strażnicy, że „wszystkie 
komiksy są polityczne”1. Z kolei Andrew Heywood w książce poświęconej 
ideologiom politycznym stwierdził, że „wszyscy ludzie są myślicielami poli-
tycznymi”2. Świadomie lub nie odwołują się oni do idei politycznych i społe-
cznych, komentując otaczającą ich rzeczywistość. Kultura popularna, której 
częścią są komiksy i powieści graficzne, jest uwikłana w różnorodne dys-
kursy, stając się elementem kształtowania społecznej i politycznej świado-
mości jednostek. Wszechobecność kultury popularnej, od której tekstów 
człowiek nie jest w stanie się uwolnić, czyni ją atrakcyjnym polem dla pre-
zentowania treści zgodnych z dominującą w danym społeczeństwie ide-
ologią, ale także wobec niej subwersywnych.

W tekstach kultury popularnej znaleźć można odzwierciedlenie społe-
cznych obaw i lęków, a także poszukiwać na nie remediów. Popkulturowe 
narracje pozwalają odkrywać sposoby na uporządkowanie płynnego i dyna-
micznie zmieniającego się współczesnego świata. Teksty kultury, nie tylko 
tej popularnej, mogą także wskazywać kierunki ewolucji społeczeństw 
oraz sugerować zagrożenia będące wynikiem postępu. Zdolność twórców 
kultury do wyczuwania i wyrażania ducha własnych czasów umożliwia 
krytyczną refleksję na temat ich kondycji społecznej i politycznej oraz 
wskazanie możliwych dlań zagrożeń.

Komiksy są medium stosunkowo młodym, które niedawno stało się 
przed miotem naukowej refleksji. Przyczyn tego można upatrywać w licz-
nych stereotypach narosłych wokół natury samych komiksów, a także w per-

1 Za: R. Sabin, Adult Comics: An Introduction, London–New York 2010, s. 89.
2 A. Heywood, Ideologie polityczne. Wprowadzenie, przeł. M. Habura, N. Orłowska,  

D. Stasiak, Warszawa 2007, s. 15.
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cepcji ich jako sztuki masowej niewartej głębszej krytycznej refleksji. W Eu-
ropie komiksy, pomimo rodzimego rodowodu, widziane były jako część 
amerykańskiej kultury masowej, której globalna dominacja była postrze-
gana jako zagrożenie dla kultury państw Starego Świata3. Jednak od dru-
giej połowy lat osiemdziesiątych wzrosło zainteresowanie komiksami jako 
przedmiotem badań naukowych, o czym świadczy zwiększająca się liczba 
publikacji, zarówno monografii, jak i artykułów im poświęconych.

Jak wskazują Matthew P. Allister, Edward H. Sewell Jr. i Ian Gordon 
badania nad komiksami najczęściej nie dotyczyły ich aspektów ideologicz-
nych4. Wśród najważniejszych pól badawczych wymieniają oni między 
innymi następujące kwestie: historię medium oraz kontrowersje wokół 
niego narosłe5, medium jako formę komunikowania treści6, edukacyjną 
rolę komiksów i ich wpływ na młodych czytelników7 czy studia nad odbior-
cami i fanami komiksu8. Badano naturę samego medium, a także porusza-
ne w komiksach i powieściach graficznych tematy, jak wojna9 czy kwestie 
rasowe10. Pojawiały się także teksty dotykające różnorodnych problemów 
społeczno-politycznych. Jednak spojrzenie na ideologiczne aspekty ko-
miksowych narracji nie jest perspektywą często wykorzystywaną11.

 3 Vide: J. Chapman, British Comics: A Cultural History, London 2011, s. 8–10. Uwagi 
autora odnośnie postrzegania komiksów w Wielkiej Brytanii dobrze ilustrują uprzedze-
nia, które charakteryzowały podejście do badań nad nimi w Europie.

 4 M.P. Allister, E.H. Sewell Jr., I. Gordon, Introducing Comics and Ideology, w: Comics 
and Ideology, eds. M.P. Allister, E.H. Sewell Jr., I. Gordon, New York 2001, s. 3.

 5 Vide: S. Rhodes, A Complete History of American Comic Books, New York 2008;  
B. Beaty, Fredric Wertham and the Critique of Mass Culture, Jackson 2005; D. Hajdu, The 
Ten-Cent Plague: The Great Comic-Book Scare and How It Changed America, New York 2008.

 6 Vide: S. McCloud, Zrozumieć komiks, tłum. M. Błażejczyk, Warszawa 2015; W. Birek, 
Z teorii i praktyki komiksu. Propozycje i obserwacje, Poznań 2014.

 7 Vide: R. Versaci, How Comic Books Can Change the Way Our Students See Literature: 
One Teacher’s Perspective, „English Journal” 2001, Vol. 91, No. 2, s. 61–67; B. Janicki, Dy-
daktyczny potencjał komiksu historycznego, Poznań 2016.

 8 Vide: J.A. Brown, Comic Book Fandom and Cultural Capital, „The Journal of Popular 
Culture” 1997, Vol. 30, No. 4, s. 13–31.

 9 Vide: M. Conroy, War Comics: A Graphic History, Lewes 2009 czy The 10 Cent War: 
Comic Books, Propaganda, and World War II, eds. T. Goodnow, J.J. Kimble, Jackson 2016.

10 Vide: Black Comics: Politics of Race and Representation, eds. S.C. Howard, R.L. Jack-
son II, London–New York 2013.

11 O umiejscowieniu badań nad komiksami i powieściami graficznymi w ramach nauk 
o polityce piszę szerzej w rozdziale drugim.
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Przedmiotem refleksji w niniejszej książce będą ideologie polityczne 
reprezentowane w powieści graficznej V jak Vendetta Alana Moore’a i Da-
vid Lloyda12. Wydawane w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku 
dzieło brytyjskich autorów stanowiło komentarz do ówczesnej polityki 
prowadzonej przez rząd premier Margaret Thatcher, którego działania 
spotykały się z krytyką znacznej części społeczeństwa Wysp Brytyjskich. 
Autorzy ekstrapolowali swoje obawy związane z celami politycznymi bry-
tyjskiego rządu oraz brutalnymi działaniami podejmowanymi w ramach 
prowadzonej polityki ekonomicznej oraz wobec mniejszości, w tym etni-
cznych i seksualnych. Ich wizja ewolucji brytyjskiej polityki osadzona była 
w kontekście historycznym ostatniego dziesięciolecia zimnej wojny, rosną-
cej rywalizacji dwublokowej, która mogła doprowadzić do nuklearnej kon-
frontacji. Obawy te znalazły wyraz w postapokaliptycznych realiach, w któ-
rych toczy się akcja V jak Vendetta.

Analiza zawartości oraz sposobu wcielenia w życie systemów ideolo-
gicznych w powieści graficznej V jak Vendetta stanowi osnowę zaprezen-
towanych w niniejszej książce rozważań. Moore i Lloyd ukazali dystopijną 
wizję Brytanii, w której w wyniku kryzysu spowodowanego wojną nukle-
arną o ograniczonym zasięgu władzę przejęła partia Norsefire bezwzględ-
nie wprowadzająca w życie faszystowskie idee. Stosowana przez nią prze-
moc i permanentna inwigilacja brytyjskiego społeczeństwa mają zapewnić 
jej władzę, a ludziom bezpieczeństwo za cenę wolności. Tym planom prze-
ciwstawia się zamaskowany protagonista powieści graficznej, który marzy 
o przywróceniu obywatelom wolności i stworzeniu podwalin pod anarchi-
styczną utopię. Terrorystyczna przemoc buntownika zostaje przeciwsta-
wiona terrorowi państwa, co staje się przyczyną politycznych zmian.

Choć powieść graficzna V jak Vendetta powstała jako krytyczny komen-
tarz do ówczesnej brytyjskiej polityki, to podejmowana przez nią tematyka 
ma bardziej uniwersalny charakter w kontekście kultury zachodniej. Debaty 
o naturze wolności jednostki, ograniczeniu państwowej ingerencji w życie 
obywateli czy zakresach dopuszczalnego oporu wobec działań władz są stale 
obecne w przestrzeni publicznej. Kryzysy bądź momenty gwałtownych 

12 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, tłum. J. Drewnowski, Warszawa 
2014.
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zmian społecznych mogą naruszyć delikatną równowagę społeczną. Ide-
ologiczne rywalizacje nabierają wtedy dodatkowego znaczenia, umożli-
wiając realizację politycznych celów.

Ideologia faszystowska zestawiona w V jak Vendetta z ideami anarchi-
stycznymi ukazuje dwa sposoby organizacji wspólnoty znajdujące się na 
przeciwległych krańcach osi wolności. Faszyzm jest tu synonimem całko-
witego zniewolenia, z kolei anarchizm – wolności opartej na szacunku do 
drugiego człowieka. Powieść graficzna Moore’a i Lloyda pozwala przyjrzeć 
się obu tym systemom ideologicznym oraz drodze ewolucji od jednego do 
drugiego, a także związanym z tym dylematom moralnym. V jak Vendetta 
można w tym kontekście potraktować jako traktat z zakresu idei politycz-
nych poddający krytycznej analizie wspomniane systemy ideologiczne. Jak 
wspomniałem badania na ideologicznymi aspektami komiksów i powieści 
graficznych podejmowane są rzadko i wymagają interdyscyplinarnego, ela-
stycznego podejścia odnośnie stosowanych metod badawczych. Jednocze-
śnie pozwalają one na pogłębioną analizę istotnych współczesnych proble-
mów społecznych i politycznych obecnych w przekazach kultury popularnej, 
mających znaczenie dla kształtowania świadomości politycznej ich odbior-
ców.

Celem niniejszej książki jest rekonstrukcja i analiza idei politycznych 
przedstawionych w powieści graficznej V jak Vendetta Alana Moore’a i Da-
vida Lloyda oraz ukazanie ich wpływu na funkcjonowanie świata społecz-
nego oraz na sposób zmiany politycznego status quo. Dzieło brytyjskich 
twórców postrzegam, jak już wcześniej zaznaczyłem, jako traktat z zakresu 
idei politycznych przedstawiony przy pomocy komiksowego medium. Przyj-
rzenie się wizji świata przedstawionej w powieści graficznej V jak Vendetta 
może pozwolić na pogłębienie zrozumienia ideologicznych i etycznych 
kontekstów radykalnych form oporu wobec tyranii, zarówno terroryzmu, 
jak i innych form kontestacji politycznej. Teksty kultury popularnej do-
kładnie i adekwatnie ilustrują aktualne zbiorowe lęki i wyobrażenia, społecz-
ne pragnienia i zagrożenia. Stąd, w moim przekonaniu, analiza powieści 
graficznej pozwala na dobry wgląd w powszechne wyobrażenia o wspom-
nianych aspektach polityki, etyki i procesów społecznych.

Lektura powieści graficznej V jak Vendetta Alana Moore’a i Davida Lloyda 
pozwala postawić szereg pytań badawczych, dzięki którym możliwa będzie 
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realizacja opisanego powyżej celu książki. Pytania te skupiać się będą wo-
kół kwestii związanych z egzystencją jednostki w idealnym społeczeństwie, 
a także ideologicznych fundamentów, na których zostało ono zbudowane. 
Dystopia (utopia negatywna) może być wszak, dla osób wcielających w życie 
jej ideały, wizją społeczeństwa marzeń.

W dystopijnym ujęciu, biorąc pod uwagę system wartości ceniony w ra-
mach cywilizacji Zachodu, życie jednostki w społeczeństwie idealnym jest 
piekłem. Rodzi to wiele istotnych pytań. Czy stworzenie idealnego społe-
czeństwa warte jest ograniczania autonomii jednostek? W jaki sposób po-
wołać do życia idealne społeczeństwo i jaką rolę w tym odgrywa przemoc? 
Czy ład, którego fundamentem jest zbrodnia, ma szansę przetrwać, skoro 
czerpie swoją legitymizację z wątpliwego etycznie aktu założycielskiego? 
Dochodzimy tutaj do fundamentalnych kwestii dobra i zła w działaniu po-
litycznym. Czy zło może prowadzić do dobra, czy też jego konsekwencją 
będzie jeszcze większe zło? Czy przemoc, uznawana przez współczesne 
zachodnie społeczeństwa za moralnie naganną, zastosowana wobec władzy 
politycznej ograniczającej wolność i prawa obywateli, może stać się funda-
mentem lepszego ładu?

W kontekście metod sprawowania władzy w dystopijnym społeczeństwie 
warto zastanowić się nad mechanizmami ograniczenia wolności jednostek, 
które zarazem stanowią o możliwości podtrzymania funkcjonowania dane-
go systemu społeczno-politycznego. Technologia wkracza bowiem w życie 
społeczne, ułatwiając przyglądanie się życiu obywateli. Czy zatem kontrola 
obywateli dokonywana przy pomocy najnowszych osiągnięć technicznych 
nie zbliża współczesnych państw do wizji opisywanych w powieściach, ko-
miksach i filmach dystopijnych? Jakie zagrożenia dla wolności człowieka 
niesie ze sobą rozwój technologiczny? W jaki sposób postęp techniczny 
zwiększa możliwości stosowania terroru wobec obywateli? Czy wizja spo-
łeczeństwa kierowanego przez komputer, obsługiwany przez wyalienowa-
nych i zakochanych w jego możliwościach technokratów, nadal jest wyłącz-
nie komiksową fikcją?

Idealne społeczeństwo wymaga stworzenia idealnego człowieka ukształ-
towanego podług dominującej w nim ideologii. Rodzi to pytanie dotyczące 
możliwości prowadzenia tego rodzaju inżynierii społecznej oraz jej poten-
cjalnych skutków. Co stanie się z nowym stworzeniem, jeśli nie spełni ono 
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założeń swoich twórców i będzie oczekiwało większej wolności? Czy twór 
ten, w założeniu idealny obywatel, stać się może przyczyną zagłady syste-
mu, który powołał go do życia?

Kolejną grupą pytań, które prowokuje ideologiczne odczytanie powie-
ści graficznej V jak Vendetta, są te dotyczące oporu wobec władzy łamiącej 
czy też ograniczającej podstawowe prawa i wolności obywatelskie. W jaki 
sposób należy się jej przeciwstawić? Czy możliwa jest kontestacja bez od-
wołania się do przemocy politycznej? Czy w przypadku braku możliwości 
dokonania zmiany politycznej etycznym będzie odwołanie się do metod 
terrorystycznych? Czy przemoc może stanowić skuteczną odpowiedź na 
terror ze strony władzy? Czy fizyczna eliminacja symboli władzy oraz tych, 
którzy ją sprawują, może stać się podstawą dla nowego ładu?

Wreszcie należy postawić pytanie o pożądany ład społeczny, który za-
pewni jednostkom możliwość realizacji ich praw i wolności. Alan Moore  
i David Lloyd zdają się sugerować, że właściwym systemem społecznym, 
umożliwiającym rozwój wolnych i zdolnych do działania jednostek, jest 
ten oparty na idei anarchii, w którym kontrola zewnętrzna wobec jedno-
stek jest ograniczona do minimum lub w ogóle nie istnieje. Istotna jest 
także kwestia sposobu dojścia do idealnego stanu oraz poziomu rozwoju 
jednostek mających to społeczeństwo tworzyć.

Wymienione powyżej cele książki oraz sformułowane pytania badawcze 
umożliwiają postawienie następującej tezy: moralnie i ideologicznie uzasad-
niona jest zmiana niesprawiedliwego ładu społeczno-politycznego z wy-
korzystaniem radykalnych metod kontestacji politycznej. Weryfikacja tej 
tezy odbędzie się poprzez analizę ideologii przedstawionych w powieści 
graficznej V jak Vendetta zakładających zmianę ładu postrzeganego w ka-
tegoriach dystopijnych, opartego na faszystowskiej ideologii na system 
oparty na ideach anarchistycznych uznawanych za utopijne.

Badanie treści ideologicznych oraz filozofii politycznej w komiksach,  
a także innych tekstach kultury popularnej sugeruje przyjęcie podejścia 
uwzględniającego odniesienie się do specyfiki nauk społecznych, w tym 
przede wszystkim nauk o polityce, a także humanistycznych. Podejście in-
terdyscyplinarne może badaczowi stworzyć pole do pogłębionej refleksji. 
„Do pewnego stopnia podróżnicy w czasie przypominają nam – pisze Ste-
ven Johnson, że doskonalenie się w danej dziedzinie może być nie tylko 



15Wprowadzenie

inspirujące, ale również ograniczające. Kiedy trzymasz się kurczowo ram 
swojej dyscypliny, łatwiej dokonujesz stopniowego postępu, otwierasz ko-
lejne drzwi ideom sąsiadującym, które – jeśli akurat historia ułoży się od-
powiednio – są pod ręką. I nie ma w tym oczywiście niczego złego; nasz 
rozwój polega na stopniowym postępie. Lecz ograniczenia narzucane przez 
daną dyscyplinę mogą być klapkami na oczach, utrudniającymi dostęp do 
cudownego pomysłu, który stanie się widoczny dopiero po ich zrzuce-
niu”13. Elastyczność metodologiczna, charakterystyczna dla badań jako-
ściowych, może pomóc zatem w wydobyciu z tekstu Alana Moore’a i Davi-
da Lloyda treści pomagających zrozumieć analizowane fenomeny.

Analiza ideologiczna jest podejściem badawczym, a zarazem obszarem 
badań, interdyscyplinarnym, ze względu na naturę samego ich przedmio-
tu, jak i wielość podejść wywodzących się z różnych dyscyplin naukowych, 
w ramach których prowadzone są badania nad ideami i ich systemami14. 
Ich celem jest „wydobycie i prześledzenie poszczególnych systemów idei  
i potężnej roli, jaką odgrywają w życiu politycznym”15. Koniecznym jest 
także przyjęcie takiej definicji ideologii, która nie będzie nadawała pejora-
tywnego charakteru badanemu zjawisku16. Ideologia powinna być także po-
strzegana w kontekście kulturowym, społecznym i politycznym, w którym 
powstała. Z perspektywy metodologicznej analiza ideologiczna zakłada wie-
lość możliwych podejść badawczych oraz ujęć paradygmatycznych, które 
określają spojrzenie na badaną materię.

Nauki humanistyczne i społeczne, w przeciwieństwie do nauk przyrod-
niczych, charakteryzuje współwystępowanie wielu równorzędnych parady-
gmatów, które próbują wyjaśnić funkcjonowanie świata społecznego. Przy-
jęcie zatem określonego sytemu założeń filozoficznych dotyczących natury 
oraz sposobów poznawania rzeczywistości wpływa na dobór metod badaw-

13 S. Johnson, Małe, wielkie odkrycia. Najważniejsze wynalazki, które odmieniły świat, 
tłum. B. Czartoryski, Kraków 2015, s. 267.

14 J.L. Maynard, Ideological Analysis, w: Methods in Analytical Political Theory, ed. A. Blau, 
Cambridge 2017, s. 297–324. Także: J.L. Maynard, A Map of the Field of Ideological Analysis, 
„Journal of Political Ideologies” 2013, Vol. 18, No. 3, s. 299–327.

15 J.L. Maynard, Ideological Analysis, s. 299.
16 Przykładem tego może być Marksowskie postrzeganie ideologii jako fałszywej świa-

domości. O definicjach ideologii i związanych z nimi kontrowersjach piszę szerzej w roz-
dziale pierwszym.



16 Wprowadzenie

czych. Przyjmując typologię paradygmatów sformułowaną przez Gibsona 
Burrella i Garetha Morgana17, w niniejszej pracy odwoływał się będę do 
podejścia nazywanego radykalnym humanizmem. Zakłada ono, „że świat 
społeczny nie jest materialną i obiektywnie dostępną rzeczywistością, lecz 
produktem ludzkich umysłów”18. W ramach tego paradygmatu dąży się do 
wykraczania poza przyjęte ograniczenia społeczne oraz poszukiwania ide-
ologicznych ograniczeń nakładanych na poznawanie świata przez jednost-
ki. W tym kontekście, jak zauważa Bartosz Sławecki, pojmowanie ideologii 
zbliża się do pojęcia „fałszywej świadomości”19, nie przekreśla to jednak,  
w moim przekonaniu, możliwości stosowania w jego ramach analizy ide-
ologicznej. W dążenie do społecznej zmiany wpisane jest bowiem odrzu-
cenie zastanego systemu ideologicznego, jako krępującego społeczną świa-
domość, na rzecz systemu idei emancypującego członków wspólnoty.

Analiza ideologiczna, jak wskazuje Jonathan Leader Maynard, skupia 
swoją uwagę na trzech aspektach: zawartości samej ideologii, identyfikacji 
ideologicznej (ideological attachment) oraz wpływie ideologii20. Każdy z nich 
wymaga specyficznego podejścia oraz środków wywodzących się z innych 
dziedzin. W przypadku zawartości systemów ideologicznych uwaga powin-
na zostać skupiona na ich treści przejawiającej się przykładowo w postulo-
wanych wartościach, normach czy wizjach organizacji społecznej, odczy-
tywanych w kulturowym kontekście, w jakim powstały. Wymaga ona także 
możliwie rygorystycznych założeń interpretacyjnych zapewniających 
osiągnięcie wiarygodnych rezultatów. Konieczne jest także uwzględnienie 
zmienności systemów ideologicznych w zależności od ewolucji ich kon-
tekstu. Analiza powieści graficznej V jak Vendetta zostanie zorientowana 
na rekonstrukcję zawartości idei faszystowskich i anarchistycznych oraz 
ideologiczne uzasadnienie radykalnych form oporu politycznego.

W przypadku zagadnienia identyfikacji ideologicznej kluczowe jest do-
strzeżenie motywów, które powodują przyjęcie określonego systemu prze-
konań i trwanie przy nim. Maynard sugeruje jako najbardziej właściwe  

17 B. Sławecki, Znaczenie paradygmatów w badaniach jakościowych, w: Badania jako-
ściowe, t. 1: Podejścia i teorie, red. D. Jemielniak, Warszawa 2012, s. 75–79.

18 Ibidem, s. 78.
19 Ibidem.
20 J.L. Maynard, Ideological Analysis, s. 311–319.
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w celu ich rekonstrukcji wyjaśnienia z obszaru socjologii i psychologii po-
lityki21. Analizując dzieło Moore’a i Lloyda, przyjrzę się potencjalnym przy-
czynom akceptacji ideologii faszystowskiej przez społeczeństwo oraz anar-
chistyczne motywacje protagonisty dzieła.

Ostatnim ze wskazywanych przez Maynarda obszarów analizy ideolo-
gicznej jest rekonstrukcja wpływu danej ideologii, co jest, jego zdaniem, 
domeną nauk politycznych i badań nad dyskursem22. Systemy ideologiczne 
zakładają internalizację pewnego oglądu świata, postrzeganie określonych 
wizji rzeczywistości jako sprawiedliwych oraz motywują działania w kie-
runku pożądanej wizji społeczeństwa. W przypadku analizowanej powie-
ści graficznej wymaga to przyjrzenia się potencjalnym efektom ideologii 
faszystowskiej i anarchistycznej oraz konsekwencjom idei zakładających 
zastosowanie przemocy w celu zmiany społecznej.

Powieść graficzna V jak Vendetta, przynależąca do gatunku dystopii 
krytycznej, wpisuje się w utopijną/dystopijną tradycję myślenia o polityce. 
Dystopia krytyczna, w odróżnieniu od klasycznej, zakłada możliwość po-
litycznej zmiany w bardziej pożądanym kierunku, co sugeruje otwartość 
zakończenia tego typu tekstów. Ponadto w świecie przedstawionym dystopii 
krytycznych istnieją oazy utopijnego świata (pojmowanego w kategoriach 
dobrego miejsca), które stają się punktem wyjścia do społecznej zmiany23. 
Myślenie w utopijnych kategoriach pozwala postawić pytania o sensow-
ność i koszty związane z dążeniem do stworzenia lepszego świata, a także 
poddać krytyce zastane społeczeństwo i występujące w nim relacje władzy 
i podporządkowania24.

Powieść graficzną V jak Vendetta, której jednym z istotnych wątków jest 
opór wobec hegemonicznych struktur władzy, a która przy tym sama jest 
krytycznym spojrzeniem na czasy thatcheryzmu, będę analizował z perspe-
ktywy proponowanej przez brytyjską szkołę studiów kulturowych. Jej przed-
stawiciele postrzegają kulturę popularną jako miejsce rywalizacji pomiędzy 

21 Ibidem, s. 312.
22 Ibidem.
23 Szerzej o dystopii krytycznej piszę w pierwszym rozdziale.
24 O tych aspektach utopii jako formy myślenia politycznego szeroko pisze Peter G. Stil-

lman w: ‘Nothing is, but what is not’: Utopias as Practical Political Philosophy, „Critical 
Review of International Social and Political Philosophy” 2000, Vol. 3, No. 2–3, s. 9–24.
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treściami petryfikującymi status quo, a subwersywnymi. Kultura popular-
na jawi się jako obszar, w którym zachodzą nieustanne procesy negocjacji 
pomiędzy przemysłem kulturowym a odbiorcami25.

Koncepcją ideologii politycznej najlepiej opisującą dylematy ideologicz-
ne zawarte w powieści graficznej V jak Vendetta jest ta zaprezentowana 
przez Andrew Heywooda. Jego wizja ideologii politycznej zakłada bowiem 
współwystępowanie trzech elementów, które mogą stanowić podstawę do 
dalszych analiz. Należą do nich: wizja świata zastanego, wizja pożądanej 
społecznej rzeczywistości oraz droga, która może do tej drugiej doprowa-
dzić26. Wspomniane elementy pozwalają kompleksowo przyjrzeć się naturze 
ideologii kształtujących realia polity czne komiksowej Brytanii oraz wizję 
lepszej przyszłości, do której protagonista V jak Vendetta pragnie dopro-
wadzić brytyjskie społeczeństwo.

Metodą badawczą pomocną przy analizie ideologicznej powieści graficz-
nej V jak Vendetta jest jakościowa analiza treści prowadząca do odkrycia  
i wyabstrahowania z niej pojęć i idei charakterystycznych dla nauk o polity-
ce (między innymi: faszyzm, nowy człowiek, terror, opór, terroryzm, tyrano-
bójstwo, anarchizm czy wolność). Zakładam, że wielokrotna ukierunkowa-
na lektura powieści graficznej, traktowanej jako zapraszające do kolejnych 
odczytań dzieło otwarte27, pozwoli wyjść od poziomu przedstawionych  
w tym tekście konkretów (postaci, zdarzeń, dialogów, monologów i obra-
zów) do poziomu abstrakcyjnych pojęć. Nazywanie prezentowanych w tek-
stach zjawisk i idei terminami filozoficznymi i politologicznymi doprowa-
dzi stopniowo do opisania sposobu, w jaki rozumiane są tam kluczowe 
kwestie ideologiczne i polityczne. Elementem analizy będzie także deko-
dowanie zawartych w tekstach symboli28. Ponadto intertekstualny charak-
ter pracy Alana Moore’a i Davida Lloyda umożliwia także dokładniejsze 

25 Vide: J. Fiske, Zrozumieć kulturę popularną, tłum. K. Sawicka, Kraków 2010. Szerzej 
o postrzeganiu kultury popularnej przez brytyjską szkołę studiów kulturowych piszę w roz-
dziale pierwszym.

26 A. Heywood, Ideologie polityczne, s. 25–30.
27 U. Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, tłum.  

L. Eustachiewicz, J. Gałuszka, A. Kreisberg, M. Oleksiuk, K. Żaboklicki, Warszawa 2008.
28 Kwestie metodologiczne związane z badaniem tekstów kultury popularnej, a przede 

wszystkim komiksów i powieści graficznych, z perspektywy nauk o polityce zostaną szerzej 
przedstawione w rozdziale drugim.
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przyjrzenie się społeczno-kulturowemu kontekstowi ideologii, wokół któ-
rych zbudowana jest fabuła ich dzieła29.

Analiza ideologiczna, o czym pisał Jonathan Leader Maynard, wymaga 
umiejscowienia w konkretnym kontekście kulturowym. Powieść graficzna 
V jak Vendetta osadzona jest w zachodniej tradycji intelektualnej. Przywo-
łane komiksowe teksty pochodzą głównie z anglosaskiego obszaru kultu-
rowego. Ukazały się one na rynku brytyjskim lub amerykańskim, które 
choćby ze względów językowych cechuje łatwość wymiany treści kulturo-
wych, a obecność licznych brytyjskich autorów komiksów na amerykań-
skim rynku wydawniczym30 dodatkowo utrudnia ich rozgraniczenie. Nie 
oznacza to, bynajmniej, że treści w nich zawarte nie mogą mieć charakteru 
bardziej uniwersalnego.

Trzeba zauważyć pewną niekonsekwencję autorów V jak Vendetta w od-
niesieniu do przyjętej nazwy państwa rządzonego przez reżim Norsefire. 
Stosują oni określenia Anglia i Wielka Brytania, choć partyjne pożegnanie 
brzmi „Anglia zwycięży”31, co sugeruje stosowność nazywania komiksowe-
go państwa pierwszym określeniem. W tekście książki, korzystając z wpro-
wadzonej przez autorów niejednoznaczności, będę używał ich zamiennie.

Powieść graficzna V jak Vendetta doczekała się dwóch polskich wydań. 
Pierwsze, dwutomowe, ukazało się nakładem krakowskiego Wydawnictwa 
POST w 2003 roku32. Z kolei w 2014 roku w ramach kolekcji Kanon Ko-
miksu wydawnictwo Egmont opublikowało drugie, tym razem jednoto-
mowe, wydanie dzieła Alana Moore’a i Davida Lloyda w nowym przekła-
dzie33. Podstawą interpretacji i analizy powieści graficznej będzie wydanie 
z 2014 roku, w którym tłumacz zdecydował się na utrzymanie oryginal-
nych odniesień intertekstualnych niezbędnych do poprawnej interpretacji 

29 O intertekstualności V jak Vendetta piszę szerzej w rozdziale trzecim.
30 Zjawisko to szeroko rozpowszechniło się w latach osiemdziesiątych dwudziestego 

wieku zyskując miano brytyjskiej inwazji (British Invasion). Szerzej piszę o tym fenomenie 
w rozdziale drugim.

31 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 16. Na tej stronie pojawia się ono 
po raz pierwszy.

32 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, t. 1–2, tłum. J. Malczewski, Kra-
ków 2003.

33 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta. O różnicach pomiędzy polskimi 
wydaniami V jak Vendetta szerzej piszę w rozdziale trzecim.
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jej ideologicznej wymowy. Pomocniczo wykorzystane będzie także eksklu-
zywne amerykańskie wydanie w powiększonym formacie (tzw. Absolute 
Edition) zawierające dodatkowe szkice oraz ilustracje34.

Źródłami umożliwiającymi pogłębienie analizy ideologicznej oraz inter-
pretację powieści graficznej V jak Vendetta, a także przyjrzenie się samemu 
procesowi twórczemu, są wywiady z jej twórcami, takie jak choćby dwa 
wywiady-rzeki z Alanem Moorem przeprowadzone przez George’a Khou-
ry’ego i Billa Bakera. Pierwszy został opublikowany w książce The Extra ordi-
nary Works of Alan Moore35, z kolei drugi ukazał się w książce Alan Moore. 
Wywiady36. Dodatkowym źródłem wiedzy o V jak Vendetta, jak i innych 
dziełach Alana Moore’a, jest opracowany przez Erica L. Berlatsky’ego zbiór 
wywiadów z komiksowym scenarzystą zatytułowany Alan Moore: Conver-
sations37. W przypadku Davida Lloyda większość wywiadów z rysowni-
kiem dostępna jest w czasopismach lub na portalach internetowych.

Powieść graficzna V jak Vendetta nie doczekała się poświęconych wy-
łącznie jej opracowań monograficznych ani prac zbiorowych, a zwłaszcza 
takich, które za główny cel stawiałyby sobie odczytanie społeczno-poli-
tycznych, a przede wszystkim ideologicznych kontekstów dzieła Moore’a  
i Lloyda. Jedyną pozycją o takim charakterze jest wydana w 2008 roku 
książka Jamesa R. Kellera «V for Vendetta» as Cultural Pastiche. A Critical 
Study of the Graphic Novel and Film38, w której autor podejmuje się porów-
nawczej analizy filmu oraz powieści graficznej, przyglądając się intertek-
stualnym nawiązaniom wykorzystanym przez autorów obu tekstów oraz 
ich wpływowi na możliwe odczytania znaczeń. Słabością książki Kellera 
jest skupienie głównego wysiłku badawczego na interpretacji i analizie tek-
stu filmowego, kosztem komiksowego oryginału.

Analizę zarówno powieści graficznej, jak i filmu V jak Vendetta w kon-
tekście teorii traumy zaprezentował Peter Y. Paik w ostatnim rozdziale 
książki From Utopia to Apocalypse. Science Fiction and the Politics of Cata-

34 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V for Vendetta, Absolute Edition, New York 2009.
35 G. Khoury, A. Moore, The Extraordinary Works of Alan Moore, Raleigh, NC 2008.
36 B. Baker, Alan Moore. Wywiady, tłum. P. Balawander, Wrocław 2011.
37 Alan Moore: Conversations, ed. E.L. Berlatsky, Jackson 2012.
38 J.R. Keller, «V for Vendetta» as Cultural Pastiche: A Critical Study of the Graphic Novel 

and Film, London–Jefferson, NC 2008.
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strophe zatytułowanym Between Trauma and Tragedy. From The Matrix to 
V for Vendetta39. Autor przygląda się wpływowi apokaliptycznych wyda-
rzeń, które doprowadziły do przejęcia władzy przez faszystowski reżim 
partii Norsefire, na społeczną tkankę komiksowej Wielkiej Brytanii. Paik 
ukazuje anomię fikcyjnego brytyjskiego społeczeństwa, która nastąpiła  
w wyniku zbrodni związanych z kształtowaniem się faszystowskiego reżi-
mu politycznego.

Większość dostępnej literatury naukowej poświęconej analizie powieści 
graficznej V jak Vendetta rozproszona jest po licznych czasopismach oraz 
pracach zbiorowych. Wśród tych tekstów na uwagę zasługuje między in-
nymi praca Maggie Gray, która w artykule ‘A Fistful of Dead Roses...’: Co-
mics as Cultural Resistance: Alan Moore and David Lloyd’s «V for Vendetta» 
skupiła się na analizie kontrkulturowych aspektów określających wczesny 
okres w twórczości Alana Moore’a40. Ponadto interesującym opracowa-
niem analitycznym poświęconym twórczości Alana Moore’a, w tym także 
V jak Vendetta, jest wydana w 2009 roku książka Annalisy Di Liddo Alan 
Moore: Comics as Performance, Fiction as Scalpel, w którym autorka kom-
pleksowo przygląda się komiksom i powieściom graficznym angielskiego 
scenarzysty41.

Powieść graficzna V jak Vendetta jako przedmiot analizy cieszy się także 
dużą popularnością wśród studentów kierunków humanistycznych i z dzie-
dziny nauk społecznych. W ciągu ostatnich kilkunastu lat powstało kilka 
wartościowych prac analizujących dzieło Moore’a i Lloyda w różnych kon-
tekstach. Ich autorzy przyglądają się przynależności gatunkowej V jak Ven-
detta, zawartym w niej dyskursom społeczno-politycznym, a także próbu-
ją umieścić ją w historyczno-literackim kontekście42. Dzieło brytyjskich 

39 P.Y. Paik, From Utopia to Apocalypse: Science Fiction and the Politics of Catastrophe, 
Minneapolis–London 2010, s. 123–182.

40 M. Gray, ‘A Fistful of Dead Roses...’: Comics as Cultural Resistance: Alan Moore and 
David Lloyd’s «V for Vendetta», „Journal of Graphic Novels and Comics” 2010, Vol. 1, No. 1, 
s. 31–49.

41 A. Di Liddo, Alan Moore: Comics as Performance, Fiction as Scalpel, Jackson 2009.
42 Przykładowo, vide: L. Silveiro Luís, «9 to 7». Considerations on «V for Vendetta»: Book 

and Film, praca dyplomowa, Lisboa 2010, http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/4271/1/
ulfl072368_tm.pdf, dostęp: 26.08.2013; A. Jones, Give Me Viking Funeral: Fighting Ideology 
with Ideology in the Dystopia of «V for Vendetta», praca licencjacka, Department of English, 
The University of Utah, 2015, http://cdmbuntu.lib.utah.edu/utils/getfile/collection/etd3/
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twórców pozostaje także przedmiotem zainteresowania ze strony licznych 
publicystów. Kolejne wydania tego dzieła, jego filmowa adaptacja czy wy-
korzystanie maski Guya Fawkesa jako symbolu licznych ruchów protestu 
owocują artykułami próbującymi na nowo wyjaśnić fenomen komiksu 
Moore’a i Lloyda.

Publikacja, którą Państwo czytacie, stanowi podsumowanie komplek-
sowych badań nad powieścią graficzną V jak Vendetta. Podczas prac nad 
niniejszą książką korzystałem zatem także z ustaleń cząstkowych opubli-
kowanych wcześniej w postaci artykułów lub rozdziałów w pracach zbio-
rowych oraz książce Kto ma się bać? Władza polityczna i sprzeciw wobec 
niej w filmie «V jak Vendetta»43. Zamieszczone w nich wyniki dociekań, 

id/3691/filename/3694.pdf, dostęp: 8.05.2018 oraz E. Skjelten, The Use and Development of 
Revenge Tragedy in the Comics «V for Vendetta» and «The Sandman», praca dyplomowa, 
Department of Foreign Languages, University of Bergen, 2011, http://bora.uib.no/handle/ 
1956/5353, dostęp: 3.03.2012. Powieść graficzna Moore’a i Lloyda cieszy się także zaintere-
sowaniem polskich dyplomantów, vide: M. Chudoliński, Przejawy anarchizmu w komiksie 
«V jak Vendetta» Alana Moore’a, praca licencjacka, Warszawa 2010, http://www.zeszytyko-
miksowe.org/sklad/chudolinski2010.pdf, dostęp: 13.12.1014 czy powstała w ramach pro-
wadzonego przeze mnie seminarium dyplomowego praca Tomasza Bednarza, Antyutopie 
w literaturze i powieści graficznej – analiza porównawcza na wybranych przykładach, praca 
licencjacka, Warszawa 2010, https://apd.uw.edu.pl/diplomas/72048/, dostęp: 8.10.2018.

43 Vide: W. Lewandowski, Kto ma się bać? Władza polityczna i sprzeciw wobec niej w fil-
mie «V jak Vendetta», Warszawa 2013. Przywoływane artykuły i rozdziały w pracach zbio-
rowych zawierające cząstkowe badania dotyczące powieści graficznej V jak Vendetta oraz 
ogólnie problematyki społeczno-politycznej w komiksie, ze szczególnym uwzględnieniem 
komiksu brytyjskiego, to: W. Lewandowski, Brytyjski komiks polityczny. Zarys problematyki, 
„Przegląd Europejski” 2013, nr 4 (30), s. 108–119; idem, Nowy człowiek, zamaskowany 
niszczyciel. Wizja zagłady dystopijnego państwa w powieści graficznej «V jak Vendetta» Alana 
Moore’a i Davida Lloyda, „Creatio Fantastica” 2015, nr 3 (50), s. 26–41, https://cre atiofan-
tastica.files.wordpress.com/2015/08/artn-wojciech-lewandowski-nowy-czc582owiek-
zamaskowany-niszczyciel1.pdf, dostęp: 20.06.2016; idem, Dobry wieczór Londynie... Spo-
łeczno-polityczna rewolucja w komiksowych kadrach na przykładzie powieści graficznej  
«V jak Vendetta» Alana Moore’a i Davida Lloyda, w: 80’s Again!: Monografia poświęcona 
latom 80. XX wieku, red. A. Jabłońska, M. Koryciński, Warszawa 2017, s. 57–71; idem, 
Political Monologue vs. Political Dialogue in Graphic Novels, „Przegląd Europejski” 2016, 
nr 4 (42), s. 76–87; idem, SuperScots. Supeheroes and Scottish Identity, w: Scottish Culture: 
Dialogue and Self-Expression, red. A. Korzeniowska, I. Szymańska, Warszawa 2016, s. 380–
388; idem, Co narracja postapokaliptyczna może powiedzieć o społeczeństwie? O refleksji 
polityczno-filozoficznej w fantastyce na przykładzie powieści graficznej «V jak Vendetta»,  
w: Narracje fantastyczne, red. K. Olkusz, K.M. Maj, Kraków 2017, s. 439–455, https://fac-
taficta.files.wordpress.com/2018/01/narracje-fantasty czne-red-ksenia-olkusz-krzysztof-
m-maj.pdf, dostęp: 27.12.2017.
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związanych bezpośrednio z powieścią graficzną i filmem V jak Vendetta, 
zostały w niniejszej publikacji rozwinięte i poddane rewizji. Podobnie  
w przypadku tekstów dotyczących komiksu politycznego i możliwych wy-
korzystań komiksu przez świat polityki, wcześniejsze ustalenia rozwinięto 
i wzbogacono o dodatkowe wątki. Przypadki odwołań do badań wcześ-
niejszych zostały oznaczone stosownymi komentarzami w przypisach.

Książka podzielona jest na siedem rozdziałów, w których zawarte są od-
powiedzi na poszczególne pytania badawcze. Rozdział pierwszy poświęco-
ny będzie zagadnieniom teoretycznym związanym z pojęciami kultury 
popularnej, utopii, dystopii oraz samego komiksu i powieści graficznej, do 
których będę się odnosił w kolejnych fragmentach niniejszej książki. Idee 
polityczne, jak wspomniano wcześniej, wpływają na sposób w jaki jednostki 
postrzegają otaczający ich świat, a także na ich dążenia do zmiany rzeczy-
wistości, w której egzystują. Potrafią one inspirować jednostki do działań, 
które mają przynieść szczęście jak największej grupie obywateli. Wyrazem 
tego typu społecznych pragnień są teksty utopijne, których twórcy wy-
obrażają sobie lepszy świat. Jednak nawet najlepsze światy mogą okazać się 
przekleństwem dla zamieszkujących je obywateli. Obrazy tego typu społe-
czeństw znajdziemy w tekstach dystopijnych. Napięcie pomiędzy wizją 
najlepszego a najgorszego świata pozwala jednostkom przyjrzeć się konse-
kwencjom planowanych zmian społecznych, co może pomóc uniknąć czę-
ści zagrożeń wynikających z wcielania pewnych idei w życie.

Kultura popularna jest dla jednostki żyjącej w dwudziestym pierwszym 
wieku naturalnym środowiskiem. Staje się wszechkulturą, od której czło-
wiek współczesny nie jest w stanie się uwolnić. Kultura popularna jest obsza-
rem politycznej rywalizacji o świadomość jednostki. Uwikłana ideologicz-
nie sprzyja podtrzymywaniu aktualnych relacji władzy w społeczeństwie albo 
może stwarzać pole do niezgody wobec obowiązującego status quo. Świat 
polityki coraz chętniej korzysta z metod oddziaływania typowych dla kultury 
popularnej w celu zwiększenia wpływu przekazów politycznych na obywa-
teli. Politycy, którzy nie wykazują należytego szacunku dla mechanizmów 
kultury popularnej stają się mniej atrakcyjni choćby dla wyborców. Politycy 
chętnie odwołują się do metod stosowanych przez celebrytów, aby pozy-
skać sympatię obywateli. W tym kontekście nie jest niczym dziwnym, że pre-
zydent największego globalnego mocarstwa jest także fanem Spider-Mana.
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Konieczne zatem będzie przyjrzenie się naturze komiksu oraz powieści 
graficznej. Podstawowe pojęcia dotyczące teorii komiksu oraz jego histo-
ryczna ewolucja umożliwią lepsze zrozumienie kształtu jego związków ze 
światem polityki. Niezbędne będzie także przyjrzenie się subtelnej, o ile  
w ogóle możliwej do wytyczenia, granicy pomiędzy komiksem a powieścią 
graficzną44. Dyskusja wokół natury tej ostatniej formy sztuki wizualnej 
ukazuje jej bogactwo, co przekłada się bezpośrednio na trudności z jej ty-
pologizacją. Niezależnie od tego czy uznamy powieść graficzną za formę 
komiksu, czy za odrębną formę sztuki wizualnej w obu od samego począt-
ku ich istnienia obecne są tematy społeczno-polityczne.

Tam gdzie kulturowa pozycja komiksu jest ugruntowana, staje się on 
możliwym elementem kształtowania debaty publicznej poprzez propago-
wanie określonych treści lub komentowanie zmian zachodzących w danym 
państwie lub społeczeństwie. Rozdział drugi książki poświęcony zostanie 
komiksowi jako przedmiotowi badań z zakresu nauk o polityce oraz przy-
kładom uwikłania komiksu w dyskursy polityczne świata zachodniego, ze 
szczególnym uwzględnieniem specyfiki brytyjskiej.

Komiksy i powieści graficzne, podobnie jak inne teksty kultury popular-
nej, budzą coraz większe zainteresowanie politologów, korzystających z ko-
miksowych narracji jako źródeł wiedzy o problemach społecznych i polity-
cznych. Analizują oni zawarte w nich treści polityczne, szukając komentarzy 
do bieżącej polityki, a także rozważań o naturze samego zjawiska. Badania 
komiksu prowadzone są z różnych perspektyw, z coraz większym uwzględ-
nieniem ideologicznej oraz teorii polityki. Obok perspektyw i metodologii 
stosowanych w tego rodzaju badaniach warto także przyjrzeć się poszcze-
gólnym problemom społecznym i politycznym prezentowanym w zachod-
nim komiksie.

Uwarunkowania brytyjskiego rynku komiksowego stworzyły kontekst, 
który umożliwił powstanie powieści graficznej V jak Vendetta. Z jednej stro-
ny typowe dla brytyjskiego rynku formy publikacji komiksowych opowieści, 
a z drugiej pragnienie niezależnego ich tworzenia doprowadziły do poja-
wienia się magazynu „Warrior”, w którym pierwotnie publikowano dzieło 
Alana Moore’a i Davida Lloyda. Ważnym elementem wspomnianego kon-

44 Pojęcia te są stosowane w literaturze przedmiotu zamiennie.
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tekstu była także tzw. brytyjska inwazja, w wyniku której autorzy z Wiel-
kiej Brytanii zaczęli pracować dla amerykańskich wydawnictw.

Trzeci rozdział niniejszej książki poświęcony będzie genezie powieści 
graficznej V jak Vendetta, jej twórcom, treści oraz oddziaływaniu. Kształt 
opowieści wynika z przekonań politycznych samych autorów, krytycznych 
wobec konserwatywnych tendencji w świecie Zachodu lat osiemdziesiątych 
dwudziestego wieku. Artystyczna droga twórców V jak Vendetta, a zwłasz-
cza jej scenarzysty Alana Moore’a, jest buntem przeciw zastanym struktu-
rom społecznym (a także stosowanym przez korporacyjne wydawnictwa 
nieetycznym praktykom wobec autorów komiksów).

Popularność powieści graficznej V jak Vendetta sprawiła, że została ona 
wydana na wielu rynkach, w tym także dwukrotnie w Polsce. W 2006 roku 
na ekrany kin weszła filmowa adaptacja powieści graficznej Moore’a i Lloy-
da. Scenarzysta V jak Vendetta zdecydowanie odciął się od filmowego dzieła 
opartego na jego kreacji. Film zachował w ogólnym zarysie wymowę orygi-
nału, jednak część decyzji podjętych podczas prac nad adaptacją sprawiła, 
że zmieniło się znaczenie tekstu, a także złagodzono moralną wieloznacz-
ność działań protagonisty. Z drugiej strony filmowa wersja opowieści o zma-
ganiach V z faszystowskim reżimem ukazała nowe perspektywy odczyta-
nia komiksowego pierwowzoru.

Kolejne rozdziały książki zostaną poświęcone analizie ideologicznej po-
wieści graficznej V jak Vendetta. Przedmiotem rozdziału czwartego będzie 
dystopijna wizja faszystowskiej Brytanii oraz stosowane przez reżim partii 
Norsefire metody utrzymania społecznego posłuchu. Zanim jednak przej-
dę do analizy powieściowego reżimu przyjrzę się ogólnym założeniom ide-
ologii faszystowskiej, w kontekście których analizował będę stosowne frag-
menty powieści graficznej.

Faszystowska dystopia przedstawiona na planszach powieści graficznej 
V jak Vendetta inspirowana jest dwudziestowiecznymi europejskimi ideolo-
giami faszystowskimi, jednak wizja Moore’a wzbogacona jest także o pewne 
diagnozy związane z czasem tworzenia komiksu. System Norsefire, kierowa-
ny przez Adama Susana, pragnie za wszelką cenę utrzymać społeczny porzą-
dek, a dzięki temu władzę. Stworzona przezeń struktura władzy utożsamia 
państwo z organizmem, w którym każdy element winien spełnić określoną 
rolę, działać zgodnie z zaprogramowanym dlań miejscem w hierarchii. 
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Sprawność funkcjonowania władzy oparta jest na komputerowym syste-
mie Fatum, który agreguje informacje o obywatelach, a z drugiej strony 
sugeruje elitom rozwiązania politycznych dylematów.

Władza Norsefire oparta jest na politycznie motywowanej przemocy 
oraz nieustannej kontroli obywateli. Przejawem tej pierwszej jest stosowa-
ny przez policję polityczną terror, którego brutalność i nieprzewidywal-
ność zapewniają poszanowanie dla ustalonych przez władzę reguł. Z kolei 
nadzór wizualny oraz podsłuchy sprawiają, że aparat władzy rozpoznaje 
nastroje społeczne oraz jest w stanie wykrywać z wyprzedzeniem zagroże-
nia dla jego pozycji.

Ideologiczne podstawy dla nowego, lepszego społeczeństwa zakładają za-
zwyczaj konieczność stworzenia nowego człowieka. Tylko jednostka pod-
dana socjalizacji według nowych reguł będzie w stanie utrzymać (u)dysto-
pijny ład społeczny. Przedmiotem rozważań w rozdziale piątym będzie 
plan stworzenia przez reżim Norsefire nowego obywatela oraz efekty reali-
zacji tego planu.

Moore i Lloyd, przedstawiając wizję nowego człowieka, odwołali się do 
motywu monstrum Frankensteina, istoty powołanej do życia w wyniku 
przerażających eksperymentów, która obróciła się przeciw swojemu stwór-
cy. V, stworzony w wyniku medycznych eksperymentów dokonywanych  
w obozie przesiedleńczym w Larkhill, do którego trafiał „niepożądany ele-
ment społeczny”, uciekł z miejsca kaźni i rozpoczął tytułową vendettę prze-
ciw systemowi i osobom, które doprowadziły do jego metamorfozy. Do-
świadczenie inkarceracji i wyzwolenia w płomieniach wysadzonego przez 
siebie obozu w Larkhill pozbawiło go strachu i dało możliwość oporu wo-
bec reżimu, który odpowiadał za jego cierpienia.

Emancypacja spod faszystowskiej ideologii i władzy w przypadku bo-
haterów powieści graficznej V jak Vendetta oznacza zmierzenie się z wła-
snymi lękami i słabościami. Obok głównego bohatera komiksu, podobne 
metamorfozy przechodzą Evey i kierujący policją kryminalną Eric Finch. 
Bolesny rytuał odrzucenia wewnętrznego zniewolenia ukazuje, że wolność 
jednostki tkwi przede wszystkim w jej świadomości.

Faszystowska ideologia i władza spotykają się w powieści graficznej V jak 
Vendetta z oporem zainicjowanym przez głównego bohatera prowadzące-
go jednoosobową krucjatę przeciwko reżimowi Norsefire. Szósty rozdział 
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książki poświęcony będzie metodom sprzeciwu wobec władzy politycznej, 
a zwłaszcza wobec reżimów autorytarnych i totalitarnych. Zanim przyjrzę 
się stosowanym przez V sposobom buntu, omówię ogólnie możliwe spo-
soby kontestacji reżimów politycznych.

Powieść graficzna V jak Vendetta bywa krytykowana za ukazywanie 
terrorysty w pozytywnym świetle. Rzeczywiście V nie stroni od stosowa-
nia politycznej przemocy, jednak odwołuje się także do metod oporu, które 
nie wymagają stosowania siły: dba choćby o zachowanie dziedzictwa kul-
turowego brytyjskiego społeczeństwa, a także wygłasza odezwę do miesz-
kańców Londynu. Stosuje jednak akty politycznej przemocy wobec człon-
ków elity politycznej i budynków symbolizujących władzę i siłę reżimu. 
Jego działania noszą znajomiona terroryzmu politycznego, jednak mogą 
być także rozpatrywane w świetle koncepcji tyranobójstwa. Treść powieści 
graficznej V jak Vendetta skłania także do postawienia pytania o moralność 
aktów terroryzmu w sytuacji, w której społeczeństwo pozbawione jest 
możliwości pokojowego dokonania zmiany politycznej. Ponadto V bez-
błędnie wykorzystuje słabości reżimu Norsefire, w tym uzależnienie jego 
przywódcy od systemu Fatum, stając się wirusem atakującym zdrowy or-
ganizm polityczny.

Najbardziej rozpoznawalnym wizerunkiem, jaki trafił do świadomości 
społecznej za sprawą powieści graficznej V jak Vendetta, jest maska Guya 
Fawkesa, która współcześnie jest symbolem oddolnego, „ulicznego” lub in-
ternetowego protestu społecznego i politycznego. Maski, spopularyzowane 
przez filmową adaptację dzieła Moore’a i Lloyda, zapewniają protestującym 
anonimowość, a ponadto stanowią wizualny symbol łączących ich ideałów.

Celem działań V jest obalenie dyktatury Norsefire oraz stworzenie pod-
walin pod ład społeczno-polityczny inspirowany ideami anarchizmu. Ostat-
ni rozdział książki poświęcony będzie anarchistycznej utopii, która może 
stać się udziałem brytyjskiego społeczeństwa. Jednak to ono musi dokonać 
wyboru co do własnej przyszłości.

Punktem wyjścia do przyjrzenia się propagowanej utopii jest analiza 
głównych wątków ideologii anarchistycznej. Równie ważny jak fundamen-
ty, na których ma się ów ład opierać, jest sposób w jaki można go osiągnąć. 
Autorzy analizowanej powieści graficznej wskazują na dwie drogi prowa-
dzące do anarchii: przemoc i edukację. O ile pierwsza wydaje się konieczna 
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by społeczeństwo wyzwolić z opresji totalitarnej dyktatury, o tyle druga po-
zwoli na osiągnięcie długotrwałego efektu i stabilizację ładu opartego na 
dobrowolnej zgodzie członków społeczeństwa.

Zakończenie powieści graficznej sugeruje brak wiary autorów powieści 
graficznej w dojrzałość społeczeństwa do stworzenia ładu społeczno-poli-
tycznego opartego na wartościach anarchistycznych. Równie prawdopo-
dobny jest powrót do tyranii, którą V obalił. Otwarte zakończenie, zgodnie 
z regułami gatunku, jakim jest dystopia krytyczna, pozwala przyjrzeć się 
możliwym kierunkom ewolucji społeczeństwa w świecie przedstawionym, 
bez przesądzania o jej ostatecznym wyniku.

Opis bibliograficzny szeroko rozumianych tekstów naukowych, literac-
kich czy audiowizualnych nie powoduje większych trudności. Zasady przy-
woływania tego rodzaju publikacji zostały skodyfikowane pod postacią 
licznych systemów odwołań, jak choćby Chicago Manual of Style (CMOS) 
czy Modern Language Association (MLA) Style. Nie określają one jednak 
oddzielnego sposobu cytowania komiksów czy powieści graficznych, który 
uwzględniałby specyfikę tego medium. Najprościej byłoby zatem stosować 
wobec komiksu zasady przyjęte w opisie bibliograficznym książek, jednak 
użycie takiego rozwiązania stwarza kilka trudności.

Po pierwsze, komiks to często dzieło kilku osób, które wykonują różne 
artystyczne zadania w procesie kreacji finalnego tekstu. Scenarzysta odpo-
wiedzialny jest za napisanie historii, rysownik przygotowuje komiksowe 
plansze, dzieląc historię na poszczególne kadry. Na przygotowane przez 
rysownika ilustracje nakładany jest przez kolejną osobę (inkera) tusz. Po-
zostaje jeszcze nałożenie kolorów, które także pozostaje w gestii innego 
artysty. Taki podział pracy powoduje zwiększenie jej efektywności, co ma 
znaczenie przy tworzeniu serii komiksowych wydawanych w trybie mie-
sięcznym.

Taki system rodzi jednak pytanie o faktyczne autorstwo komiksu, które 
powinno być uwzględniane w opisie bibliograficznym dzieła. Wydaje się, 
że z punktu widzenia kreacji samej historii role scenarzysty i rysownika są 
kluczowe. Stąd w opisach bibliograficznych komiksów przyjęło się ograni-
czanie listy autorów do scenarzystów (scen.) oraz rysowników (rys.). Jed-
nak nie należy zapominać o artystach, których praca może mieć znaczenie 
dla odbioru dzieła, a także dla odczytywania ukrytych w nim znaczeń. Nie 
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ma przeszkód by listę tę rozszerzyć o osoby nakładające tusz czy kolory, 
zwłaszcza jeśli wykonywana przez nie praca znacznie wzbogaca wartość 
artystyczną dzieła.

Kolejnym problemem związanym z cytowaniem tekstów komiksowych 
jest częsty brak paginacji. Utrudnia to wskazanie dokładnej lokalizacji 
przywoływanego tekstu. W przypadku komiksowych seriali można zatem 
ograniczyć się do przywołania konkretnego zeszytu45, z którego pochodzi 
dany cytat. Dodatkową wskazówką może być przytoczony opis kadru czy 
kadrów, w których znajdują się cytowane słowa. Publikowane miesięcznie 
zeszyty zbierane są w wydania zbiorcze46, w których paginacja jest także 
pomijana. Stąd przywołanie konkretnego z zeszytów składających się na 
takie wydanie jest niezbędne.

Ponadto w niniejszej książce w przypadku niektórych przywoływanych 
dzieł kultury, które mają niewielkie znaczenie dla osiągnięcia celu badaw-
czego, ich dane bibliograficzne zostały przywołane wyłącznie w bibliogra-
fii, aby nie zaburzać lektury nadmierną liczbą przypisów.

45 W opisie bibliograficznym można zastąpić słowo zeszyt literą z.
46 Zawierają one najczęściej od czterech do ośmiu zeszytów składających się (choć nie 

jest to regułą) w większą historię (story arc).



Rozdział 1

Idee, kultura popularna, komiksy

Opowiadania to niewielkie okienka do innych światów, 
innych umysłów i snów. To podróże, które pozwalają 
odwiedzić drugi koniec wszechświata i zdążyć wrócić 
na kolację.

(Neil Gaiman, Wstęp, w: M jak magia)

„Kultura popularna – jak pisze Ksenia Olkusz – stanowi rezonator ak-
tualnych problemów społecznych, ekonomicznych czy politycznych i już 
choćby z tego powodu zasługuje na badawczą introspekcję. Obszar jej od-
działywania wraz z rozwojem technologii staje się coraz rozleglejszy, stąd 
niemożliwe jest dalsze negowanie ważności jej istnienia oraz wartości czy 
relewantności badań, której jej dotyczą”1. Popkulturowe światy wpływają 
na świadomość obywateli współczesnych państw, a także mogą skłaniać ich 
do podejmowania określonych działań. Z perspektywy szeroko rozumia-
nego świata polityki kultura popularna może stanowić wygodne narzędzie 
oddziaływania na społeczne masy. Relacje pomiędzy światem polityki a kul-
tury popularnej nie są wyłącznie udziałem współczesności, a wynikiem dłu-
gotrwałego procesu wchodzenia w rozmaite zależności.

Przedmiotem pierwszego rozdziału będą zagadnienia definicyjne i hi-
storyczne, które tworzą kontekst dla analizy i interpretacji powieści gra-
ficznej V jak Vendetta pod kątem zawartych w niej treści politycznych i ide-
ologicznych. Kultura popularna to sfera, w świetle założeń brytyjskiej szkoły 

1 K. Olkusz, Wszechkultura jako dziedzina badawczej stygmatyzacji, w: 50 twarzy pop-
kultury, red. K. Olkusz, Kraków 2017, s. 15, https://factaficta.files.wordpress.com/2017/07/ 
50–twarzy-popkultury-red-ksenia-olkusz1.pdf, dostęp: 20.12.2017. Tekst ten, który zna-
cząco wpłynął na kształt tego podrozdziału, stanowi przegląd współczesnych ujęć natury 
kultury popularnej.
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studiów kulturowych, nieodłączna od polityki. Idee polityczne oraz ich wy-
raziciele mogą znaleźć w tekstach kultury popularnej miejsce dla propago-
wania swoich idei. Charakterystyka konkretnych ideologii wymaga jednak-
że refleksji nad naturą samego pojęcia oraz wpływem, który może wywierać. 
Wstępnej refleksji wymagają także zagadnienia związane z pojęciami utopii, 
antyutopii i dystopii, które umożliwią sformułowanie głównych założeń dys-
topii krytycznej.

Komiks, będący stosunkowo młodą sztuką wizualną, stał się niedawno 
przedmiotem badań naukowych. Zainteresowanie badaczy wzbudza sama 
natura medium, jego unikalny język oraz środki stosowane przez twórców 
komiksów w celu przekazania określonych treści. Warto przyjrzeć się same-
mu medium oraz jego historii w obrębie anglosaskiego kręgu kulturowego, 
aby dostrzec ewolucję komiksu i zmiany postrzegania go jako formy sztuki.

Powieści graficzne przez jednych uważane są za wyrafinowaną formę 
komiksu, mającą zbliżyć ten gatunek do tradycyjnej literatury. Inni z kolei 
uważają, że powieści graficzne mają wiele wspólnego z komiksami, jednak 
ich artystyczny rodowód jest odmienny. Tym, co łączy komiksy i powieści 
graficzne jest posługiwanie się obrazem i słowem w celu opowiedzenia 
pewnej historii. Termin „powieści graficzne” często stosuje się także, i tak 
będę czynił w dalszej części tej książki, do komiksów zaplanowanych jako 
skończona całość i w taki sposób opublikowanych, choć bez rozstrzygania 
czy pierwotnie nie mogły być publikowane w formie serializowanej.

1.1. Idee – Utopie – Dystopie

Współczesna łatwość dostępu do tekstów kultury popularnej sprawia, 
że ich wpływ na życie jednostek jest większy niż jeszcze kilkadziesiąt lat 
temu. W konsekwencji każdy, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, jest, 
jak zauważa Andrew Heywood, myślicielem politycznym, bowiem tego 
rodzaju idee są permanentnie obecne w naszym życiu2. Z kolei John Storey 
zauważa, że ideologia to „koncepcja kluczowa dla badań nad kulturą po-
pularną”, ze względu na tożsamość obszarów konceptualnych3. Ideologie, 

2 A. Heywood, Ideologie polityczne. Wprowadzenie, tłum. M. Habura, N. Orłowska,  
D. Stasiak, Warszawa 2007, s. 15.

3 J. Storey, Cultural Theory and Popular Culture. An Introduction, Harlow 2009, s. 2.
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niezależnie od sporów dotyczących ich definicji, są bowiem „opowieścia-
mi o świecie, w którym żyjemy i naszym miejscu w tym świecie”4. Ideologie, 
podobnie jak popkulturowe historie, opowiadają o naturze świata, o rela-
cjach jednostki z innymi oraz społecznych i politycznych kontekstach funk-
cjonowania człowieka.

Rozumienie pojęcia idei, ideologii czy wreszcie ideologii politycznej ule-
gało przemianom od jego pierwszego pojawienia się w intelektualnym dys-
kursie. Kluczowe w badaniach ideologii politycznych jest zatem przyjęcie 
niepejoratywnego, o czym pisałem we wstępie, sposobu ich postrzegania 
umożliwiającego możliwie bezstronną refleksję na ich temat. Historyczne 
konotacje pojęcia „ideologia” utożsamianego z intelektualną bazą dla tota-
litarnych systemów społecznych i politycznych dowodzą słuszności po-
szukiwania obiektywnych i inkluzywnych definicji opisujących zbiory (czy 
systemy) idei.

Sposobem myślenia o społeczeństwie i polityce zakładającym poszuki-
wanie najlepszych sposobów organizacji wspólnot ludzkich jest utopianizm 
(utopianism). Wyobrażenia takie pojawiają się już w pismach starożytnych 
filozofów, a nazwę ten rodzaj literackich „fantazji” zaczerpnął z dzieła Tho-
masa More’a Utopia5. Myślenie utopijne, obok wizji pożądanych ładów spo-
łecznych (utopie pozytywne), obejmuje przestrogę przed konsekwencjami 
złych rozwiązań społecznych, co legło u podstaw ich negatywnej odmiany 
(dystopii). Szeroko rozumiane myślenie utopijne jest pożytecznym sposo-
bem testowania różnorodnych społecznych rozwiązań.

Idee/Ideologie. W języku potocznym określenia różnych form myślenia 
o społeczeństwie czy polityce stosowane są zamiennie. Terminy, takie jak 
ideologia, filozofia polityczna, doktryna lub myśl polityczna opisują podob-
ny sposób refleksji nad naturą społecznej egzystencji jednostki oraz jej po-
litycznym zaangażowaniem. Jedną z przyczyn tego utożsamienia może być 

4 L.T. Sargent, Contemporary Political Ideologies: A Comparative Analysis, Belmont 
2009, s. 3.

5 Książkę tę można zauważyć na półce w Galerii Cieni (siedzibie protagonisty powieści 
graficznej V jak Vendetta). Fakt, że pojawia się on na pierwszej stronie tekstu Alana Moore’a 
i Davida Lloyda, może być wskazówką dotyczącą gatunku lub szerzej sposobu myślenia, 
do jakiego przynależy dzieło brytyjskich twórców. Vide: A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), 
V jak Vendetta, tłum. J. Drewnowski, Warszawa 2014, s. 9.
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fakt, że granice między wymienionymi pojęciami są płynne i podlegają prze-
kształceniom6. Lyman Tower Sargent różnice w odniesieniu do pojęć takich 
jak ideologia, filozofia polityczna (political philosophy) i teoria polityczna 
(political theory) określa w następujący sposób: „Teorie polityczne to oparte 
na danych generalizacje dotyczące polityki i społeczeństwa tak jak każda 
generalizacja w każdej dziedzinie nauki. Filozofia polityczna jest zaś otwar-
cie ocenna lub normatywna. To zbiór idei mówiących o tym, jak władze  
i ludzie powinni działać”7. Autor zauważa także, że pojęcia te są nierozer-
walnie połączone z terminem ideologia, który czerpie z ich ustaleń i prze-
kształca je w system przekonań (beliefs) odnośnie życia społecznego i po-
litycznego8.

Termin „ideologia” pierwotnie oznaczał naukę o ideach. Potem wokół 
pojęcia ideologii narosło wiele mitów oraz koncepcji nadających temu ter-
minowi znaczenie zdecydowanie pejoratywne. Po raz pierwszy został on 
użyty w pismach Antoine’a Louisa Claude’a Destutt de Tracy, który uzna-
wał ją za naukę o ideach9. Jednak ten termin szybko stracił swoje naukowe 
znaczenie, stając się już za czasów Napoleona Bonaparte pojęciem oznacza-
jącym idealistyczne plany reformy społeczno-politycznej, bez szans reali-
zacji, a na dodatek obarczone zarzutem ateizmu. Swoje pejoratywne zna-
czenie termin ideologia zawdzięcza także sposobowi, w jaki pojmował je 
Karol Marks i jego kontynuatorzy. Dla Marksa ideologia była narzędziem 
w rękach klasy panującej, które miało umacniać jej pozycję. Ideologia stano-
wiła fałszywą świadomość mającą stwarzać pozór sprawiedliwych relacji 
społecznych i ekonomicznych opartych na kapitalistycznym modelu go-
spodarowania10.

 6 Co ciekawe potoczne rozumienie tych terminów przeniknęło także do języka nauk  
o polityce. W programach studiów politologicznych (a także prawniczych) terminy myśl, 
doktryna czy idee (lub ideologia) pojawiają się nazwach przedmiotów, które zawierają po-
dobne treści związane z próbami filozoficznego bądź teoretycznego ujęcia problematyki 
związanej z różnymi aspektami polityki.

 7 L.T. Sargent, Contemporary Political Ideologies, s. 4, podkr. oryg.
 8 Ibidem.
 9 A. Vincent, Modern Political Ideologies, Chichester 2010, s. 1.
10 Szerzej, acz syntetycznie, o marksistowskim rozumieniu ideologii piszą: M. Freeden, 

Ideologies: A Very Short Introduction, Oxford–New York 2003, s. 5–11 lub R. Eatwell, Ideolo-
gies: Approaches and Trends, w: Contemporary Political Ideologies, eds. R. Eatwell, A. Wright, 
London 1994, s. 3–6 czy A. Vincent, Modern Political Ideologies, s. 3–7.
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Z punktu widzenia studiów kulturowych, które są jednym ze stosowa-
nych w niniejszej książce podejść badawczych, ważnym jest rozumienie ter-
minu ideologia w znaczeniu nadanym mu przez włoskiego kontynuatora 
myśli Marksa, Antonio Gramsciego. Według niego ideologia to narzędzie 
dominacji burżuazji wyrażające się w zdolności kształtowania takiego sys-
temu teorii czy idei, który potrafi wchłonąć konkurencyjne modele prze-
konań. Dzięki temu spada rola przymusu politycznego, gdyż kultura prze-
nikająca do codziennych praktyk jednostek potrafi zapewnić skuteczną 
hegemonię klasie dominującej. Jedynym sposobem na wyzwolenie się jest 
tworzenie alternatywnego systemu ideologicznego11.

Okres drugiej wojny światowej oraz zimnej wojny przyczynił się do pod-
trzymania pejoratywnego znaczenia terminu „ideologia”. W amerykań-
skiej politologii termin ten stosowano przede wszystkim w odniesieniu do 
faszyzmu i komunizmu. Stał się on synonimem ograniczającego światopo-
glądu (ideologii totalnej), którego założenia wyznawcy pragnęli narzucić 
całym społeczeństwom. Ideologie były zaprzeczeniem dążenia do wolności. 
Ponadto lata sześćdziesiąte to czas przekonania o końcu ideologii, który to 
pogląd znalazł oparcie w wierze w upadek ideologii totalitarnych. Do tego 
sposobu myślenia nawiązał Francis Fukuyama, wieszcząc u schyłku dwu-
dziestego wieku koniec historii, czego symbolem miało być zwycięstwo 
liberalizmu kończące zimnowojenne podziały12.

Pojęcie ideologii, pomimo historycznych debat odnośnie jego znacze-
nia13, powinno być traktowane w sposób, który umożliwia jego zastosowanie 
dla potrzeb dyskursu naukowego, tj. operacyjne zdefiniowanie ideologii 
politycznej. Punktem wyjścia do dalszych rozważań będzie definicja za-
proponowana przez amerykańskiego politologa Lymana Tower Sargenta, 

11 Vide: Ch. Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, tłum. A. Sadza, Kraków 2005, 
s. 90–94 oraz A. Heywood, Ideologie polityczne, s. 22–23. Idee Gramsciego znalazły swoich 
kontynuatorów wśród teoretyków studenckiej rewolty lat sześćdziesiątych dwudziestego 
wieku, takich jak Herbert Marcuse.

12 R. Eatwell, Ideologies, s. 12–14; A. Heywood, Ideologie polityczne, s. 33–35 i 324–326 
oraz A. Vincent, Modern Political Ideologies, s. 9–11.

13 Nie jest tu moim celem szczegółowe szkicowanie historycznej zmienności pojęcia 
ideologia. Powyżej wydobyłem jedynie te, które są istotne z punktu widzenia niniejszej 
książki. Szerzej o tym zagadnieniu vide: M. Freeden, Ideologies, s. 1–30 oraz A. Vincent, 
Modern Political Ideologies, s. 2–11.
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który postrzega ideologię jako „system wartości i przekonań dotyczących 
różnych instytucji i procesów społecznych, który jest akceptowany jako 
fakt czy też prawda przez grupę ludzi. Ideologia dostarcza jej wyznawcy 
obrazu świata zarówno takiego jakim jest, jak i jakim powinien być i dzięki 
temu organizuje ogromne skomplikowanie świata w coś dość prostego i zro-
zumiałego”14. W jego ujęciu ideologia jest systemem przekonań, który po-
zwala grupom społecznym, w tym także całym społeczeństwom, na stwo-
rzenie opowieści o świecie, w którym żyją lub chcieliby żyć w przyszłości. 
Dla Sargenta ideologie są narracjami, dzięki którym możliwe staje się opo-
wiedzenie o złożoności świata społecznego15. Otwartą pozostaje kwestia 
wiarygodności tych opowieści, gdyż ocena ich prawdziwości zależy wy-
łącznie od odbiorców gotowych zaakceptować pewną wizję świata.

Ideologie polityczne. Zaproponowana przez Sargenta definicja ideolo-
gii może zostać łatwo zaadaptowana na potrzeby określenia jej politycznej 
odmiany. Zdaniem tego autora wystarczy do niej jedynie dodać słowo poli-
tyczna i mamy gotową definicję ideologii politycznej16. Jednak jego propo-
zycja, która skupia się na przekonaniach dotyczących wizji świata społecz-
nego zastanego i pożądanego oraz społecznych procesach i instytucjach, nie 
zawiera elementu dotyczącego natury ludzkiej. Pominięcie tego elementu 
sprawia, że na pierwszy plan wysuwa się to, co jest wynikiem ludzkiej dzia-
łalności, a nie sam człowiek.

Robert Leach, poszukując możliwie obiektywnego sposobu określenia 
natury ideologii stwierdza, powołując się na wydany w 1979 roku Dictio-
nary of Philosophy, że jest to system idei i norm, który stanowi podstawę 
do politycznego i społecznego działania. Lapidarność tej definicji pozwala 
na szerokie ujęcie w jej ramach różnych ideologii, a także wpisanego w ich 
społeczne funkcjonowanie konfliktu17. Leach zauważa także, że termin 
ideologia „wskazuje na powiązany zbiór przekonań, raczej całą perspekty-
wę na świat niż pojedyncze zasady polityczne”18. Oznacza to poszukiwanie 

14 L.T. Sargent, Contemporary Political Ideologies, s. 2.
15 Ibidem, s. 2–3.
16 Ibidem, s. 3.
17 R. Leach, British Political Ideologies, London 1996, s. 19.
18 Ibidem.
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całokształtu obrazu świata, a nie analizowanie tylko pojedynczych zasad 
jego organizacji.

Zaproponowana przez Roberta Eatwella definicja ideologii politycznej 
zbiera wcześniejsze elementy i ograniczenia odnoszące się do samego ter-
minu. Twierdzi on, że „ideologia polityczna jest względnie spójnym zbio-
rem przekonań i przemyśleń empirycznych i normatywnych, skupiających 
się na kwestiach natury ludzkiej, procesach historycznych i instytucjach 
społeczno-politycznych. Zazwyczaj łączy się z programem dotyczącym bar-
dziej konkretnych pilnych i krótkoterminowych zagadnień. W zależności 
od tego jak dana ideologia odnosi się do dominującej struktury wartości 
może działać jako czynnik stabilizujący lub radykalizujący. Pojedynczy 
myśliciele mogą ucieleśniać sedno ideologii, jednak nazwanie jednostki 
«ideologiem» byłoby zazwyczaj odebrane jako pejoratywne. Termin «filo-
zof polityki» lub «teoretyk polityki» wydaje się bardziej odpowiednie jako 
określenie myśliciela zdolnego do debaty o złożonym poziomie. Ideologie 
polityczne są głównie wytworem myśli zbiorowej. Są «typami idealnymi», 
których nie należy mylić z konkretnymi ruchami politycznymi czy partia-
mi, które mogą nosić ich nazwy”19. Spojrzenie Eatwella dodaje do charak-
terystyki ideologii element antropozofii, dzięki której możliwe stają się 
dociekania o naturze ludzkiej. Zwraca on także uwagę na problemy z re-
konstruowaniem treści ideologii politycznych ze względu na sposób ich 
kształtowania oraz zbiorowe autorstwo, zatem wewnętrzne sprzeczności  
w ramach poszczególnych ideologii są czymś naturalnym.

Z kolei Andrew Heywood twierdzi, że ideologia polityczna to „mniej lub 
bardziej spójny zbiór idei, stanowiący podstawę zorganizowanego działania 
politycznego, bez względu na to, czy zmierza ono do zachowania, prze-
kształcenia czy obalenia istniejącego systemu sprawowania władzy. Zatem 
wszystkie ideologie (a) dostarczają obrazu istniejącego porządku, zazwy-
czaj w formie obrazu świata, (b) lansują model pożądanej przyszłości, wizję 
dobrego społeczeństwa, a także (c) wyjaśniają, w jaki sposób zmiana polity-
czna może się dokonać – czyli jak przejść z (a) do (b)”20. Heywood zwraca 
uwagę na to, że poszczególne elementy jego definicji nie muszą być reali-

19 R. Eatwell, Ideologies, s. 9–10.
20 A. Heywood, Ideologie polityczne, s. 25, podkr. oryg.
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zowane w równym stopniu. Niektóre ideologie, jak na przykład anarchizm, 
nie były wdrażane. Większość koncepcji ideologii politycznej stwierdza, że 
zawiera ona w sobie wskazówki co do sposobu, w jaki należy zmienić za-
stany porządek, jednak ewentualne fiasko jej praktycznej realizacji nie prze-
sądza o nieważności ideologii jako takiej.

W celu analizy idei politycznych zaprezentowanych w powieści graficz-
nej V jak Vendetta Alana Moore’a i Davida Lloyda najwłaściwsze wydaje 
się spojrzenie na przedstawione w niej ideologie z perspektywy zapropo-
nowanej przez Heywooda uzupełnionej o spostrzeżenia Eatwella. Moore  
i Lloyd pokazują w swoim dziele dwie ideologie: faszyzm i anarchizm, które 
w odmienny sposób kształtują społeczną i polityczną rzeczywistość. W przy-
padku pierwszej pokazują jej praktyczną realizację w postaci faszystow-
skiego reżimu rządzącego komiksową Brytanią. Z kolei w przypadku anar-
chizmu możemy mówić o wizji dobrego społeczeństwa, które nastanie  
w momencie upadku dyktatury. Istotnym elementem opowieści Moore’a  
i Lloyda są też wskazówki co do sposobu osiągnięcia anarchistycznej utopii. 
Dodatkowe zwrócenie uwagi na znaczenie natury ludzkiej oraz rolę myśli-
cieli politycznych (Eatwell) pozwala lepiej zrozumieć możliwość akceptacji 
tych ideologii w świecie przedstawionym oraz rolę głównych ideologów: 
Adama Susana i V.

Utopia – Dystopia – Antyutopia. „Mapa świata, na której nie ma Utopii 
niewarta jest nawet spojrzenia...”21 Słowa przytoczone na tytułowej stronie 
książki Lewisa Mumforda oddają drzemiącą w człowieku potrzebę wy-
obrażania sobie nowej, lepszej rzeczywistości, w której ideał społecznej 
egzystencji mógłby zostać osiągnięty. Słowo utopia, jak pisał Jerzy Szacki, 
„w języku potocznym (...) oznacza przeważnie mrzonkę, chimerę, wytwór 
nie liczącej się z faktami fantazji, projekt którego urzeczywistnienie nie jest 
możliwe. Być utopistą, to tyle, co być człowiekiem skrajnie niepraktycznym, 
nie liczyć się zupełnie z rzeczywistością i tak zwanymi realnymi możliwo-
ściami”22. Jednak tego rodzaju podejście nie służy wyjaśnieniu fenomenu 
myślenia utopijnego, a jedynie uwypukla stereotypowe i pejoratywnie nace-
chowane postrzeganie natury wizji idealnych społeczeństw. Zdefiniowanie 

21 L. Mumford, The Story of Utopias, New York 1922, s. III.
22 J. Szacki, Spotkania z utopią, Warszawa 2000, s. 16.
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utopii wymaga bowiem dość elastycznego podejścia, uwzględniającego jego 
ulokowanie na pograniczu literatury, filozofii, socjologii czy politologii.

Użyteczna perspektywa umożliwiająca zdefiniowanie utopii oraz roz-
różnienie poszczególnych jej rodzajów została zaprezentowana przez Ly-
mana Tower Sargenta w artykule The Three Faces of Utopianism Revisited23. 
Przedmiotem jego rozważań są społeczeństwa rodem z dobrego snu lub 
koszmaru. Ten rodzaj społecznego śnienia (social dreaming) Sargent okre-
śla mianem utopianizmu, a jego wyrazem są „sposoby, na jakie grupy ludzi 
organizują swoje życie i które zazwyczaj tworzą wizję społeczeństwa rady-
kalnie różnego od tego, w którym śniący żyją”24. Zjawisko to ma trzy oblicza: 
literackie, wspólnotowe oraz przybiera postać teorii społecznej25. 

Słowo utopia może przyjmować dwa znaczenia: z jednej strony określa 
„miejsce szczęśliwe” (eutopia), z drugiej „miejsce, którego nie ma” (utopia)26. 
Jak zauważa M. Keith Booker powyższe rozróżnienie rzadko jest obserwo-
wane w praktyce, stąd można ograniczyć się do określania ich obu mianem 
utopii27. W tym kontekście jest ono wyrazem pozytywnych oczekiwań od-
nośnie kształtu projektowanego społeczeństwa, poszukiwania alternatywy 
dla status quo28 oraz wyznaczania kierunków społecznego rozwoju. Utopia 
jest bowiem nakierowana na działanie, na zmianę społecznej i politycznej 
rzeczywistości, w przeciwieństwie do ideologii nakierowanej na petryfika-
cję istniejącego stanu29.

23 L.T. Sargent, The Three Faces of Utopianism Revisited, „Utopian Studies” 1994, Vol. 5, 
No. 1, s. 1–37.

24 Ibidem, s. 3. Wspólnotowy wymiar utopianizmu wyraża się na przykład w ekspery-
mentach wspólnotowych, których twórcy pragną stworzyć oazy szczęścia w ramach kry-
tykowanej rzeczywistości. Działania nazywane są w proponowanej przez Jerzego Szackie-
go typologii utopiami zakonu, vide: Spotkania z utopią, s. 131–152. Przykładem takich 
wspólnot mogą być Brook Farm czy Fruitlands, o których pisałem w książce: Wolność i sa-
motność. Myśl społeczno-polityczna amerykańskiego transcendentalizmu, Warszawa 2011, 
s. 100–108.

25 L.T. Sargent, The Three Faces of Utopianism Revisited, s. 4.
26 A. Juszczyk, Stary, wspaniały świat. O utopiach pozytywnych i negatywnych, Kraków 

2014, s. 28; L.T. Sargent, The Three Faces of Utopianism Revisited, s. 5.
27 M.K. Booker, On Dystopia, w: Critical Inquiry: Dystopia, ed. M.K. Booker, Ipswich, 

Mass. 2012, s. 6.
28 J. Szacki, Spotkania z utopią, s. 32–37.
29 K. Mannheim, Ideologia i utopia, tłum. J. Miziński, Lublin 1992, zwłaszcza s. 159–213.



39Idee, kultura popularna, komiksy

Utopia ma także swoją mroczną stronę. „Owe utwory – pisał Szacki – 
nazywane bywają rozmaicie: utopiami negatywnymi, antyutopiami, dysto-
piami, kakotopiami itd.”30 Terminy te (zwłaszcza dystopia i antyutopia), 
bywają często utożsamiane, jednak, jak zauważają Rafaella Baccolini i Tom 
Moylan, mają one swoje odrębne znaczenia, których kryteria wywodzą oni 
między innymi z tez Sargenta31. Zaprzeczenie utopii bywa naturalnie okre-
ślane mianem antyutopii, jednak amerykański naukowiec zalicza do tej ka-
tegorii teksty podważające samą istotę utopianizmu, choć antyutopia może 
być także wymierzona w konkretny projekt idealnego społeczeństwa32. Sama 
dystopia mieści się pomiędzy utopią a antyutopią. Sargent definiuje ją jako 
„nieistniejące społeczeństwo, opisane dość szczegółowo, umiejscowione  
w zwykłym czasie i miejscu, co do którego autor chciał, żeby czytelnik po-
strzegał je jako znacząco gorsze od tego, w którym żyje”33. Dystopijne nar-
racje pokazują zazwyczaj wizję społeczeństw, których ewolucja potoczyła 
się w złym kierunku, gdzie opresyjna władza (niekoniecznie sprawowana 
przez ludzi) tłamsi jednostki, nie pozwalając na wyrażenie sprzeciwu wo-
bec rzeczywistości zaprezentowanej w świecie przedstawionym.

Jeśli przyjrzymy się różnicy między utopią a dystopią z perspektywy spo-
sobów kreacji świata przedstawionego, to jak zauważa Krzysztof M. Maj, 
analiza światotwórcza „pozwala wydobyć najważniejszą cechę różnicującą 
eutopie (utopie pozytywne) od dystopii (utopii negatywnych), a mianowi-
cie konflikt idealistycznej opowieści o podróży do raju ziemskiego lub po-
zaziemskiego z hiperrealistyczną wizją świata, w którym fuzja horyzontu 
utopii i rzeczywistości dokonała się z uprzywilejowanej, paradygmatycznej 
perspektywy”34. O ile utopie przedstawiały alternatywne obrazy nierealnego 
świata, które mogły stanowić wzorzec pożądanego schematu organizacji 

30 J. Szacki, Spotkania z utopią, s. 190.
31 R. Baccolini, T. Moylan, Introduction: Dystopia and Histories, w: Dark Horizons: 

Science Fiction and the Dystopian Imagination, eds. R. Baccolini, T. Moylan, London–New 
York 2003, s. 4–5.

32 L.T. Sargent, The Three Faces of Utopianism Revisited, s. 9. Bardziej złożoną typologię 
wyróżniającą po pięć podgatunków zarówno dystopii, jak i antyutopii wyróżnił Antonis 
Balasopoulos, vide jego: Anti-Utopia and Dystopia: Rethinking the Generic Field, w: Utopia 
Project Archive, 2006–2010, ed. V. Vlastoras, Athens 2011, s. 59–67.

33 L.T. Sargent, The Three Faces of Utopianism Revisited, s. 9.
34 K.M. Maj, Utopia, czyli tam i z powrotem. O założeniach światotwórczych narracji 

eu- i dystopijnych, „Wielogłos” 2014, nr 3 (21), s. 44.
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społecznej, o tyle dystopie są osadzone w świecie związanym z rzeczywisto-
ścią znaną odbiorcy, często stwarzając nawet wrażenie bardziej odeń real-
nych35. Dystopie ukazują urzeczywistnione utopie, zamiast wyimaginowa-
nych krain (eutopii), które odkrywali bohaterowie licznych dzieł literackich.

Modelowymi przykładami literatury dystopijnej są powieści My Euge-
niusza Zamiatina (1924), Rok 1984 George’a Orwella (1949) czy Nowy, 
wspaniały świat Aldousa Huxleya (1932). Jednak źródeł tego rodzaju wy-
obrażeń można doszukiwać się we wcześniejszych tekstach. Tom Moylan 
rozpoczyna swój opis kształtowania się tradycji dystopijnej od noweli E.M. 
Fostera Maszyna staje opublikowanej w 1909 roku, a zawierającej elemen-
ty charakterystyczne dla gatunku36: osadzenie w ponurej rzeczywistości 
postrzeganej jako zła oraz skupienie uwagi na postaci, która kwestionuje 
zastany porządek37, jednak szansę powodzenia dla jej/jego sprzeciwu są 
znikome. Dystopia Orwella także jest dobrym przykładem tej strategii 
narracyjnej, w której opór ze strony jednostki zostaje złamany. Jednak lata 
osiemdziesiąte dwudziestego wieku przyniosły zmiany w charakterze dys-
topijnych opowieści będące wynikiem przemian w samym utopianizmie  
i pojawienia się utopii krytycznych, w których dostrzegano i opisywano 
wady widoczne w wyśnionych społeczeństwach38.

Światy z możliwą przyszłością (dystopia krytyczna). Dystopia kry-
tyczna pojawiła się w okresie nasilania ideologicznej dominacji kapitali-
zmu oraz konserwatyzmu. Lata osiemdziesiąte dwudziestego wieku stały 
się początkiem hegemonii paradygmatu neoliberalnego w życiu gospodar-
czym społeczeństw zachodnich, chętnie eksportowanym poza ich obręb. 
Wynikiem powrotu do bardziej drapieżnej formy kapitalizmu, były prze-
miany społeczne prowadzące do większej alienacji jednostek oraz hierarchi-
zacji wedle osiągniętego sukcesu ekonomicznego. Wycofywaniu się państwa 
z sfery ekonomicznej towarzyszyły gwałtowna prywatyzacja oraz likwidacja 
systemów socjalnych gwarantujących bezpieczeństwo ekonomi czne. Pro-

35 Ibidem, s. 44–45.
36 T. Moylan, Scraps of the Untainted Sky: Science Ficton, Utopia, Dystopia, Boulder– 

–Oxford 2000, s. 111. Podobnie czyni M. Keith Booker, confer jego: On Dystopia, s. 8.
37 Ibidem, s. 148. Autor powołuje się tu na wcześniejsze ustalenia R. Baccolini.
38 T. Moylan, Scraps of the Untainted Sky, s. 83–84.
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pagowana przez neokonserwatystów pokroju Ronalda Reagana i Margaret 
Thatcher, indywidualistyczna etyka gospodarowania, znalazła oparcie w kon-
serwatywnych wartościach, które stały się podstawą blokowania inicjatyw 
emancypacyjnych. Urokowi wolnego rynku nie oparły się także bardziej 
socjaldemokratyczne rządy sprawujące władzę na przełomie dwudziestego 
i dwudziestego pierwszego wieku. Na tym tle narodził się nowy sposób 
utopijnego myślenia, łączący w sobie obawy przed nadmierną obyczajowo-
-kulturową restrykcyjnością wspólnot politycznych i ich uległością wobec 
międzynarodowego kapitału39.

Wspomniany wcześniej Lyman Tower Sargent zdefiniował dystopię kry-
tyczną jako „nieistniejące społeczeństwo, opisane dość szczegółowo, umiej-
scowione w zwykłym czasie i miejscu, co do którego autor chciał, żeby czy-
telnik postrzegał je jako znacząco gorsze od tego, w którym żyje, ale normal-
nie obejmujące przynajmniej jedną enklawę eutopijną lub dające nadzieję, 
że dystopia może być pokonana i zastąpiona przez eutopię”40. Baccolini  
i Moylan postrzegają dystopię krytyczną jako taką, która „pozostawia uto-
pijne nadzieje, jeśli istnieją, poza swoimi kartami; tylko uznając dystopię 
za ostrzeżenie, możemy jako czytelnicy mieć nadzieję na uniknięcie takiej 
pesymistycznej przyszłości”41. Z kolei M. Keith Booker zauważa, że dystopia 
krytyczna jest „bardziej zniuansowana; ten typ utopii, choć krytykuje pewne 
złe praktyki czy instytucje, zachowuje silny wymiar utopijny, podkreślając, 
że istnieją alternatywy dla pokazanych dystopijnych okoliczności”42. Wy-
mienione powyżej definicje pozwalają przyjrzeć się charakterystycznym 
cechom tego typu tekstów oraz wskazać możliwe od nich odstępstwa.

Do głównych cech dystopii krytycznej zaliczyć można: osadzoną w dys-
topijnych tradycjach wizję złego społeczeństwa bliskiego doświadczeniu 
odbiorców, istnienie w świecie przedstawionym enklaw „dobrego miejsca” 
będących źródłem oporu wobec zastanej rzeczywistości, nadzieję na prze-

39 Kontekst dla narodzin dystopii krytycznej naszkicował T. Moylan w: ibidem, s. 183– 
–186. Krytyczną ocenę neoliberalizmu można znaleźć w książce Neoliberalizm przed try-
bunałem (red. A. Saad-Filho, D. Johnston, Warszawa 2009).

40 L.T. Sargent, US Eutopias in the 1980s and 1990s: Self-Fashioning in a World of Mul-
tiple Identities, za: R. Baccolini, T. Moylan, Introduction: Dystopia and Histories, s. 7.

41 R. Baccolini, T. Moylan, Introduction: Dystopia and Histories, s. 7, podkr. oryg.
42 M.K. Booker, On Dystopia, s. 7.
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zwyciężenie źle urządzonej rzeczywistości wyrażaną pod postacią otwar-
tego zakończenia dzieła. Obok tych właściwości dystopii krytycznej wy-
mienić można jeszcze także zatarcie ram gatunkowych (genre blurring)43, 
które wyraża się w zapożyczeniu literackich konwencji z innych gatunków. 
Powieść graficzna V jak Vendetta przynależy do tego gatunku literatury 
dystopijnej.

Fabuła dystopii krytycznej osadzona jest w rzeczywistości znanej czy-
telnikowi lub noszącej do niej podobieństwa. Ukazuje wątpliwe efekty 
społecznych przemian, ekstrapoluje społeczne lęki związane choćby z po-
stępem czy bieżącą sytuacją społeczno-polityczną. Stanowi ona ostrzeże-
nie dla odbiorców, dając nadzieję na uniknięcie przerażającej przyszłości. 
W przypadku powieści graficznej V jak Vendetta czytelnik od pierwszych 
stron obserwuje działania brutalnej faszystowskiej władzy.

W świecie przedstawionym dystopii krytycznej istnieje miejsce, w któ-
rym można odnaleźć elementy utopii, tej minionej lub tej, która może na-
dejść. Miejsce to może skrywać jednostkę lub grupę, która będzie próbowała 
zmienić status quo. W V jak Vendetta taką rolę może spełniać kryjówka 
protagonisty, w której otacza on się dowodami kulturalnego bogactwa 
przedtotalitarnego społeczeństwa. Podejmuje on także aktywne działania 
na rzecz obalenia reżimu Norsefire, daje nadzieję na lepsze jutro. Jego 
działania dają Brytyjczykom szansę na zmianę ustroju społecznego i poli-
tycznego, ale autorzy utopii nie przesądzają jakiego wyboru dokonają wy-
zwoleni spod tyranii obywatele.

Dystopia krytyczna korzysta także z różnych gatunków literackich, co 
pozwala, jak zauważa Jane Donawerth, wykreować odpowiednie warunki 
dla tworzenia radykalnych wizji44. Gatunkowe rozmycie czy hybrydowy 
charakter tekstu umożliwia lepsze wyeksponowanie subwersywnego prze-
kazu społeczno-politycznego45. Autorzy V jak Vendetta, tworząc powieść 
graficzną, wykorzystali elementy pochodzące z licznych gatunków literac-
kich, filmowych czy komiksowych, łącząc w dziele opowieść superboha-
terską, kryminał noir, thriller polityczny, a także musical.

43 R. Baccolini, T. Moylan, Introduction: Dystopia and Histories, s. 7–8.
44 J. Donawerth, Genre Blending and the Critical Dystopia, w: Dark Horizons, s. 30.  

W swoim tekście autorka pokazuje zastosowanie takich strategii w kilku tekstach.
45 R. Baccolini, T. Moylan, Introduction: Dystopia and Histories, s. 7.
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Dystopijne wyobrażenia zdają cieszyć się zainteresowaniem odbiorców 
w momentach kryzysów lub gwałtownych przemian społecznych. Niepew-
ność końca zimnej wojny i przemiany polityczno-gospodarcze zaowoco-
wały narodzinami dystopii krytycznych. Zamachy terrorystyczne z 11 
września 2001 roku oraz działania władz publicznych gotowych na szeroką 
ingerencję w prywatne życie obywateli w celu zapewnienia im bezpieczeń-
stwa także znalazły wyraz w dystopijnych opowieściach, często z gatunku 
powieści dla młodzieży (young adult)46. Filmowa adaptacja V jak Vendetta 
została osadzona w kontekstach amerykańskiej wojny z terroryzmem. War-
to także zaznaczyć, że momenty takie stają się przyczynkiem do zachwia-
nia wiary w skuteczność utopianizmu jako sposobu wyobrażania sobie 
rozwiązań społecznych problemów47, jednak przyszłość tej tradycji myśle-
nia wydaje się niezagrożona.

1.2. Kultura popularna – Polityka

Kulturę popularną próbowano zdefiniować na wiele sposobów, które 
skupiały się na różnych jej funkcjach, właściwościach, a czasem były efek-
tem uprzedzeń do niektórych jej wytworów. Z jednej strony była ona po-
strzegana jako zjawisko opozycyjne wobec kultury wysokiej cechującej się 
większym poziomem formalnego skomplikowania, z drugiej widziano w niej 
kontynuację kultury ludowej. Kultura popularna postrzegana była też jako 
element ustanawiania hegemonii ideologicznej, jednak kryły się w niej 
także podwaliny społecznego oporu. Z punktu widzenia poniższych roz-
ważań ostatnie z wymienionych kwestii wydają się najbardziej istotne.

Świat kultury popularnej nie zawsze funkcjonował w zgodzie ze świa-
tem polityki. Ich relacje ewoluowały od wzajemnej wrogości poprzez pro-
ces stopniowego wyzbywania się uprzedzeń do symbiozy. Współcześni 
politycy chętnie odwołują się do popkulturowego rekwizytorium, aby po-
zyskać poparcie elektoratu, zbliżyć się do własnych wyborców. Z kolei dla 

46 Przykładem takiej dystopii jest powieść Cory Doctorowa Mały brat, tłum. B. Komo-
rowska, Kraków 2011. Szerzej o niej: S.L. Stewart, 1983: Cory Doctorow’s Little Brother, 
w: Critical Inquiry: Dystopia, s. 241–256.

47 Wątek ten pojawia się w dyskusji Ruth Levitas i Lucy Sargisson, vide: Utopia in Dark 
Times: Optimism/Pessimism and Utopia/Dystopia, w: Dark Horizons, s. 13–27.
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społecznie zaangażowanych przedstawicieli świata kultury łatwy dostęp 
do sfery polityki oznacza możliwość wpływu na realizację celów, którym 
artyści sprzyjają. Powoduje to kontrowersje odnośnie zakresu owego ma-
riażu, w którym rola kultury popularnej może być czasem ograniczana do 
funkcji propagandowych. Jednak z drugiej strony artyści wcale nie rezy-
gnują z prawa do kontestacji politycznych zachowań i działań, które nie są 
zgodne z ich systemem wartości.

Kultura popularna odgrywa we współczesnych społeczeństwach istot-
ną rolę. Z jednej strony wydaje się, jak już wspomniałem, jednym z waż-
niejszych źródeł wiedzy o współczesnym świecie. Jest nieodłącznym ele-
mentem nowoczesności, wpisującym się w egzystencję zarówno jednostek, 
jak i całych społeczeństw. „Kultura popularna jawi się tu również jako taki 
rodzaj kultury, w której wyraz znajdują najważniejsze ideologiczne wątki 
nowoczesności – postęp, pragnienie niemożliwego, przekraczanie granic, 
indywidualizm itd.”48 Jest ona tak głęboko uwikłana we wszelkie sieci spo-
łecznych i politycznych zależności, że bez niej zrozumienie zbiorowej egzy-
stencji i rządzących nią praw i idei wydaje się coraz mniej możliwe.

Kultura popularna. „Studia kulturowe – jak pisze John Storey – definiu-
ją «kulturę» raczej w kategoriach politycznych niż estetycznych. Przedmio-
tem badań studiów kulturowych nie jest kultura w wąskim sensie – jako 
przedmiot estetycznej doskonałości («sztuka wysoka») – ani też kultura 
pojmowana jako proces rozwoju estetycznego, umysłowego i duchowego, 
lecz kultura rozumiana jako teksty i praktyki życia codziennego. Tak zde-
finiowana kultura obejmuje dwie wspomniane dziedziny, rozciąga jednak, 
co istotne, swój zakres pojęciowy także na kulturę popularną. Studiów kul-
turowych nie można wprawdzie (i nie powinno się) utożsamiać z bada-
niem kultury popularnej, jednakże to właśnie owe badania stanowią naj-
ważniejszy punkt tych studiów”49. Przyjęty w ramach brytyjskich studiów 
kulturowych sposób patrzenia na kulturę organizuje badania nad jej prze-
jawami w codziennym życiu jednostek, unikając hierarchicznych podzia-
łów wartościujących różnych jej oznak. Wydaje się, że korzystając z tej per-

48 M. Krajewski, Kultury kultury popularnej, Poznań 2003, s. 58.
49 J. Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, tłum. J. Barań-

ski, Kraków 2003, s. 10.
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spektywy można najłatwiej uchwycić naturę zjawiska, jakim jest kultura 
popularna.

Powyższe zadanie nastręcza badaczom wielu problemów. Świadczy o tym 
mnogość teoretycznych propozycji ujęcia fenomenu kultury popularnej. 
John Storey we wprowadzeniu do książki Cultural Theory and Popular Cul-
ture. An Introduction wskazuje na sześć sposobów jej pojmowania50. Nale-
żą do nich postrzeganie kultury popularnej jako: lubianej przez wielu, po-
zostałości po kulturze wysokiej, kultury masowej, kultury ludowej, źródła 
hegemonii oraz w świetle koncepcji postmodernistycznych. Propozycja 
brytyjskiego autora wydaje się syntetycznie ujmować główne cechy kultu-
ry popularnej wraz z jej dynamiką i nieustanną ewolucją, w związku z tym 
można uznać ją za punkt wyjścia do dalszych rozważań dotyczących natu-
ry tego zjawiska.

Pierwsze ze wspomnianych podejść zakłada, że kultura popularna to 
taka, która jest po prostu lubiana przez szerokie grono odbiorców. Jednak, 
żeby osiągnąć taki status, musi być ona także łatwo dostępna, a zatem 
nadawać się do rozpowszechniania na wszelkich możliwych nośnikach51. 
Takie ujęcie kultury popularnej zakłada konieczność wytworzenia infra-
struktury, przy pomocy której dotrze ona do możliwe szerokiego grona 
odbiorców oraz spełni „oczekiwania masowej wyobraźni”52. Dość dobrze 
wydaje się ona opisywać współczesną kulturę popularną, której podstawo-
wym narzędziem rozprzestrzeniania się jest Internet.

Drugie podejście zakłada, że kulturą popularną jest wszystko to, co nie 
wchodzi w zakres kultury wysokiej (czy też elitarnej)53. Ujęcie to uznaje, że 
kultura popularna ma charakter niższy w stosunku do tego, co uznamy za 
przejawy kultury wysokiej. To, co popularne, w tym ujęciu definiowane 
jest także jako pozbawione formalnej złożoności charakterystycznej dla 
kultury wysokiej lub w elitarnej. Upoważnionym staje się zatem stwierdze-
nie, że podejście takie sprzyja petryfikacji podziałów klasowych. Proble-

50 Vide: J. Storey, Cultural Theory and Popular Culture. An Introduction, Harlow 2009, 
s. 5–13.

51 Ibidem, s. 5–6.
52 V. Wróblewska, Czym jest kultura popularna?, „Społeczeństwo i Polityka” 2005, nr 1 (2), 

s. 203.
53 J. Storey, Cultural Theory and Popular Culture, s. 6–8.
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matyczne staje się wszakże wyjście artystów z kręgów zaliczanych do kul-
tury wysokiej z przekazami adresowanymi do szerokiej publiczności54. 
Ponadto przynależność poszczególnych tekstów do kultury wysokiej lub 
popularnej podlega zmienności w czasie. Dzieła Williama Shakespeare’a, 
które dziś uważamy za przejaw kultury wysokiej, w momencie ich powsta-
wania były częścią ówczesnej kultury popularnej (ludowej)55.

Z kulturą popularną często utożsamiana jest kultura masowa, do tego 
stopnia, że terminy te używane są zamiennie56. Nie jest to jednak uzasad-
nione, zarówno ze względu na rodowód, jak i znaczenia nadawane tym 
terminom. Co prawda, Dominic Strinati definiuje kulturę masową jako 
kulturę popularną „tworzoną przez masową technikę przemysłową i sprze-
dawaną dla zysku masowej publiczności konsumentów”, jednak nawet on 
postrzega koncepcję kultury masowej jako przejaw elitarystycznego my-
ślenia pozbawionego oparcia w empirycznych badaniach57. Kultura, w tym 
rozumieniu, postrzegana jest jako wytwór wyłącznie komercyjny przezna-
czony do masowej konsumpcji. Wśród głównych cech kultury masowej, 
zdaniem Dwighta McDonalda, wymienić należy standaryzację, formaliza-
cję, powtarzalność, powierzchowność, fałszywość oferowanych przyjem-
ności oraz brak autentyzmu, co zdaje się odróżniać się ją od kultury ludo-
wej58. Kultura masowa jest także utożsamiana z kulturą amerykańską czy 
też amerykanizacją kultury, która stanowi efekt globalnej dominacji ame-
rykańskiego przemysłu kulturowego59. Jednak dzięki kulturze produkowa-
nej na masową skalę zwiększa się również możliwość dostępu do jej wy-
tworów dla szerokiego grona odbiorców, którzy nigdy nie byliby w stanie, 
choćby ze względów finansowych, korzystać z dóbr kultury wysokiej. W tym 

54 Przykładem takiego działania jest wspomniany przez Storeya koncert Luciano Pava-
rottiego z 31 lipca 1991 roku, który odbył się w londyńskim Hyde Parku, a który podziwiało 
250 tys. widzów. Czy tego rodzaju wydarzenie, pyta autor, mieści się jeszcze w dychoto-
micznym podziale na kulturę wysoką i kulturę popularną? Vide: ibidem, s. 7.

55 M. Krajewski, Kultury kultury popularnej, s. 20–21 oraz przypis 11.
56 V. Wróblewska, Czym jest kultura popularna?, s. 202.
57 D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, tłum. W.J. Burszta, Poznań 1998,  

s. 22, 41–49.
58 D. Macdonald, Teoria kultury masowej, tłum. Cz. Miłosz, w: Kultura masowa, red. 

Cz. Miłosz, Kraków 2002, s. 14–36; także: D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popular-
nej, s. 18–21.

59 D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, s. 30–37.
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kontekście kultura masowa może z jednej strony zapewnić tanią i niewy-
szukaną rozrywkę, z drugiej jednak może wprowadzać w świat jakiejkol-
wiek kultury. Do takich wniosków doszedł Robert Warshow, analizując 
krytykę komiksów jako elementu kultury masowej w Stanach Zjednoczo-
nych pierwszej połowy dwudziestego wieku i zauważając, że dla wielu mło-
dych czytelników jest to jedyna forma kontaktu z kulturą60.

Kultura popularna to także kultura tworzona oddolnie. W tym sensie 
pojęcie kultury popularnej zbliża się do pojęcia kultury ludowej, którą  
w odróżnieniu od kultury masowej cechuje autentyczność, odpowiadanie 
na prawdziwe potrzeby społeczności. Staje ona także w opozycji do kultu-
ry komercyjnej nastawionej na jak największe rozpowszechnienie. Kultura 
ludowa ma zaspokoić potrzeby wąskich społeczności, a nie być produko-
wana na masową skalę61.

Kultura popularna może być także narzędziem dominacji, stać się pas-
mem transmisyjnym dla ideologii klas dominujących, które zainteresowa-
ne są podtrzymaniem status quo. Takie rozumienie kultury popularnej zbli-
ża je do, opisanego wcześniej, postrzegania ideologii przez Antonio Gram-
sciego. Teksty kultury popularnej rozprzestrzeniają pożądane z punktu 
widzenia elit społecznych przekazy, prezentują oczekiwane przez nie syste-
my wartości. Dzięki temu ideologie te mogą uzyskać miękką akceptację,  
a także zostać przez pozostałe klasy i grupy społeczne uznane za swoje62. 
Rolą tak pojmowanej kultury popularnej jest pozyskiwanie „umysłów jej 
uczestników, narzucanie im wizji świata, która odpowiada interesom grup 
sprawujących władzę”63. Jednak nie należy lekceważyć roli odbiorców kul-
tury w procesie negocjacji znaczeń obecnych w poszczególnych jej tek-
stach. Odbiorcy produkowanych przez elity społeczno-kulturalne tekstów, 
stają się także ich twórcami na poziomie odbioru. Odczytanie tekstów kul-
tury popularnej rzadko bowiem jest to zgodne z intencjami twórców, na co 

60 R. Warshaw, Paweł, komiksy grozy i dr Wertham, tłum. W. Górnicki, w: Super-Ame-
ryka. Szkice o kulturze i obyczajach, wyb. W. Górnicki, J. Kossak, t. 1, Warszawa 1970,  
s. 222–223.

61 J. Storey, Cultural Theory and Popular Culture, s. 9–10.
62 D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, s. 131–139.
63 M. Troszyński, Kultura popularna – emancypacja czy zniewolenie?, w: Od kontrkul-

tury do popkultury, red. M. Golka, Poznań 2002, s. 60.
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wpływ mają indywidualne i społeczne doświadczenia odbiorców. Kultura 
popularna stanowi nieustanną walkę o dominację w sferze znaczeń, dzięki 
czemu, jak zauważa John Fiske, może stanowić skuteczną strategię oporu 
wobec hegemonii klas uprzywilejowanych64. Jest to zgodne z założeniami 
brytyjskiej szkoły studiów kulturowych, która mówi, że kultura popularna 
jest z natury polityczna.

Kultura popularna jest postrzegana jako pole ekspresji społecznej, poli-
tycznej czy kulturalnej przez licznych jej badaczy. Toby Miller wskazuje na 
kompleksowe relacje pomiędzy kulturą popularną a kapitalistycznym sys-
temem gospodarowania wchłaniającym w obszar swojego oddziaływania 
przejawy buntu, o ile mogą one stać się źródłem dochodów. Dochodzi do 
wzajemnego zawłaszczania symboli przez elity oraz buntowników redefiniu-
jących znaczenia oryginalnie produkowanych tekstów popkultury65. Na zna-
czenie kultury popularnej, w odniesieniu do nowych mediów ułatwiających 
transmisję treści, w kontekście procesów demokratyzacji zwraca uwagę 
Graeme Turner. Jego zdaniem media umożliwiają wzrost partycypacji po-
litycznej ze strony obywateli, poprzez łatwość dostępu do informacji, jed-
nak zauważa, że proces ten może nieść ze sobą liczne zagrożenia związane 
z manipulowaniem treściami, a nawet odbiorcami czy spłyceniem meryto-
rycznej strony publicznej debaty przez przyjęcie form dialogu charaktery-
stycznych dla celebrytyzmu66.

Ostatnie z zaproponowanych przez Storeya ujęć odnosi się do rozumie-
nia kultury przez pryzmat postmodernizmu. Zakłada on zanik rozróżnie-
nia pomiędzy kulturą wysoką a niską, na rzecz ich równouprawnienia. 
Istotą postmodernizmu jest wszak rezygnacja z hierarchiczności na rzecz 
bardziej horyzontalnego układu wartości. Postmodernizm, jak zauważa 
Storey, może zwiastować koniec elitaryzmu, na rzecz zwycięstwa kultury 
komercyjnej67. Może także oznaczać zanik rozróżnienia pomiędzy sztuką  
i kulturą popularną, gdyż „w kulturze postmodernistycznej wszystko da się 

64 J. Fiske, Zrozumieć kulturę popularną, tłum. K. Sawicka, Kraków 2010; także: Ch. Bar-
ker, Studia kulturowe, s. 77–78.

65 T. Miller, Introduction: Global Popular Culture, w: The Routledge Companion to Global 
Popular Culture, ed. T. Miller, London–New York 2015, s. 6–8.

66 G. Turner, The Media and the Democratization, w: The Routledge Companion to Global 
Popular Culture, s. 56–65.

67 J. Storey, Cultural Theory and Popular Culture, s. 12.
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obrócić w żart, odwołanie lub cytat w eklektycznej grze stylów, symulacji  
i cech zewnętrznych”68. Jedną z charakterystyk postmodernistycznego ro-
zumienia kultury popularnej jest bliższy jej związek ze sferą wizualną oraz 
doświadczeniem czerpanym z życia codziennego. Ponadto postmoder-
nizm charakteryzuje też coraz większe zacieranie granic historycznych, 
czego wyrazem jest styl bricolage oraz świadome odwoływanie się w tek-
stach popkultury do innych tekstów kultury, czyli intertekstualność69. Ta 
ostatnia cecha jest szczególnie ważna w przypadku analizy powieści gra-
ficznej V jak Vendetta, w której twórcy zamieścili liczne odniesienia do 
kulturowego dziedzictwa Europy i Ameryki70.

Wreszcie, jak zauważa Ksenia Olkusz, kultura popularna jest składni-
kiem naszej codzienności. „Oderwanie od popkultury – pisze badaczka – 
jest bowiem prawie niemożliwe do realizacji, skoro zmultiplikowaniu uległy 
źródła przekazu i dystrybucji artefaktów”71. Jednostka nie ma możliwości, 
nawet jeśli by tego pragnęła, uciec przed uczestnictwem w kulturze popu-
larnej, gdyż stała się ona platformą umożliwiającą komunikację pomiędzy 
członkami społeczeństwa. Zamieszkujące ją wyobrażenia stają się języ-
kiem, dzięki któremu można uczestniczyć w globalnej wymianie znaczeń, 
a podziały na kulturę wysoką i niską stają się bezprzedmiotowe. „Wielopo-
ziomowość, globalny zasięg, powszechna dostępność i niemalże nieunik-
nioność kontaktu z popkulturą czynią zeń w s z e c h k u l t u r ę, w której 
zanikałby podział na to, co «wysokie» i to, co «niskie» (...) a budowałby się 
potencjał badawczy innego rodzaju, oparty na świadomości wzajemnego 
przenikania się form, konwencji, uniwersów, mediów i tak dalej”72. Ko-
nieczne wydaje się zatem badanie tej sfery w jej kompleksowym oddziały-
waniu na codzienność ludzkiej aktywności. Takie postrzeganie kultury 
popularnej bliskie jest brytyjskiej szkole studiów kulturowych szukającej  
w codziennych przejawach ludzkiej aktywności politycznego zaangażowa-
nia. Stąd wydaje się, że badanie fikcyjnych obrazów polityki wpisuje się  
w tak rozumianą wszechkulturę.

68 D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, s. 180.
69 Ch. Barker, Studia kulturowe, s. 237–239.
70 Szerzej piszę o tym w rozdziale trzecim.
71 K. Olkusz, Wszechkultura jako dziedzina badawczej stygmatyzacji, s. 42.
72 Ibidem, s. 44, wyróżnienie w oryg.
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Polityka a popkultura. Tradycyjnie rolą kultury popularnej, jak pisze 
Liesbet van Zoonen, była krytyka świata polityki oraz samych polityków, 
piętnowanie zła wynikającego z korupcji władzy73. Jednak stopniowo ocie-
plały się relacje pomiędzy światem kultury popularnej a światem polityki. 
Niechęć zastępowana była najpierw wymuszoną współpracą, a potem peł-
ną dobrowolności symbiozą. Politykom kontakt ze światem kultury dawał 
możliwość dotarcia do nowych grup wyborców, łatwiejszego prezentowania 
swoich poglądów w atrakcyjny dla odbiorcy sposób, w czym pomagało za-
stosowanie technik komunikacji właściwych dla kultury popularnej. Z dru-
giej strony przedstawiciele popkultury, którzy przejawiali chęć społecznego 
zaangażowania, mogli, korzystając z własnej pozycji, łatwiej zdobyć uwagę 
polityków, a także niezależnie od nich prowadzić różne działania społeczne.

Jak zauważyła Tevi Troy, „politycy muszą troszczyć się o kulturę popu-
larną, gdyż jest ona jednym z więzów, jakie łączą stale oddalających się od 
siebie Amerykanów. Nieważne, czy mieszkasz w stanie «czerwonym» czy 
«niebieskim» – znasz kulturę popularną. A polityk, który umie zręcznie 
poruszać się pośród popkulturowych odniesień i pokazywać się w popkul-
turowych lokalizacjach, może podnieść swoją atrakcyjność w oczach ame-
rykańskiej opinii publicznej”74. Znajomość kontekstów kultury popularnej 
może ułatwić politykom kontakt wyborcami, którzy chętnie posługują się 
językiem oferowanym w ramach wszechkultury75. Z drugiej strony wrażli-
wość na popkulturę, a także gotowość do uczestniczenia w niej, choćby 
poprzez udział w telewizyjnych programach rozrywkowych, może poka-
zywać bardziej ludzkie, a zarazem atrakcyjne, oblicze polityków, którzy dla 
przeciętnego obywatela są postaciami bardzo odległymi76.

Odwoływanie się przez zawodowych polityków do metod działania ty-
powych dla celebrytów stało się powszechne. Celebrytyzacja polityczna 

73 L. van Zoonen, A Day at the Zoo: Political Communication, Pigs and Popular Culture, 
„Media, Culture & Society” 1998, Vol. 20, No. 2, s. 184–185.

74 T. Troy (w rozmowie z J. Rubin), Why Popular Culture Matters in Politics, The Wa-
shingtom Post, https://www.washingtonpost.com/blogs/right-turn/wp/2013/10/28/why-
-popular-culture-matters-in-politics/?utm_term=.cd92251cc50c, dostęp: 19.09.2018.

75 Politykami dobrze poruszającymi się w popkulturowych kontekstach są między in-
nymi Barack Obama, Donald Trump, Donald Tusk czy Tony Blair.

76 J. Street, Prime Time Politics: Popular Culture and Politicians in the UK, „The Public” 
2000, Vol. 7, No. 2, s. 77.
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uczyniła polityków bliższymi elektoratowi, zmusiła ich do bardziej klarow-
nej komunikacji z wyborcami, a także zmieniła proces polityczny w ranking 
popularności. Przejawem coraz większego politycznego celebrytyzmu jest 
zwiększone przenikanie się świata kultury i świata polityki, np. zatrudnia-
nie zawodowych twórców do pracy nad materiałami wyborczymi. Z dru-
giej strony część artystów zaczyna realizować swoje ambicje polityczne, ko-
rzystając z popularności zdobytej podczas pracy w show biznesie.

Wśród wad celebrytyzacji polityki można wymienić między innymi 
trywializację debaty politycznej. Przejawia się to między innymi w coraz 
bardziej uproszczonych komunikatach adresowanych do wyborców, które 
spełniają warunki skutecznego medialnie przekazu. Poważne debaty ustę-
pują politycznemu „konkursowi piękności”, gdzie bardziej istotna jest 
atrakcyjność polityków, niż problemy, z którymi przyjdzie się zmagać spo-
łeczeństwu. Jak zauważa Neil Postman, wielkie polityczne debaty zostały 
zamienione na przerzucanie się chwytliwymi sloganami, stały się częścią 
show-businessu77. Jego zdaniem na dłuższą metę taki sposób uprawiania 
polityki będzie miał negatywny wpływ na jakość i stabilność poszczegól-
nych podmiotów politycznych.

1.3. Komiks – Powieść graficzna

„Tradycyjny obraz komiksu w oczach większości ludzi – pisze Roger Sa-
bin – to tani jednorazowy periodyk dla dzieci – jeśli jesteś Brytyjczykiem, 
niezmiennie przywołuje to wspomnienia postaci wymieniających slapstic-
kowe akty niewysłowionej przemocy; jeśli jesteś Amerykaninem – koloro-
wo przebranych superbohaterów wymierzających sprawiedliwość z uży-
ciem pięści”78. Słowa brytyjskiego dziennikarza i wykładowcy plasty cznie 
obrazują stereotypowe wyobrażenia na temat natury komiksu. Jest on, nie-
zależnie od szerokości geograficznej, postrzegany przez szereg stereotypów. 
Niektórzy widzą w nim odmianę literatury, inni postrzegają przez pryzmat 
drukowanych w gazetach kilkukadrowych pasków. Komiksy pojmowane 

77 N. Postman, Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu, tłum. 
L. Niedzielski, Warszawa 2006. Uwaga o show-businessie znajduje się na s. 20.

78 R. Sabin, Adult Comics: An Introduction, London–New York 2010, s. 1.
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są także jako produkt tworzony z myślą o młodszych czytelnikach, który 
nie dostarczy dorosłym odbiorcom estetycznej satysfakcji. Komiks jest po-
strzegany jako element kultury masowej, która zapewnić ma jej odbior-
com łatwo osiągalną przyjemność79. Stąd przekonanie, że medium to nie 
służy prezentacji złożonych, poważnych treści. Jednak wśród komiksów 
znaleźć można tytuły dotykające większości problemów społecznych, po-
litycznych czy kulturowych80.

Lata osiemdziesiąte dwudziestego wieku to okres, w którym zmieniło się 
postrzeganie komiksów, czego jedną z przyczyn były przemiany na amery-
kańskim rynku, a także napływ twórców z Wysp Brytyjskich, których twór-
czość poszerzyła zakres poruszanych tematów i sposobów komiksowego 
opowiadania. Obok wydawanych seryjnie komiksów, częścią rynku stały się 
powieści graficzne. Z jednej strony postrzegane są one jako bardziej doj-
rzała forma komiksowego medium, z drugiej jej rodowód bywa wywodzo-
ny od form artystycznych innych niż komiks. Określenie konkretnego ko-
miksowego tekstu mianem powieści graficznej może zatem mieć charakter 
wysoce subiektywny, jednak warto pokusić się o sformułowanie kryteriów 
pomocnych w takim zamierzeniu.

Historia komiksu poświadcza, że tematyka społeczno-polityczna była 
w tym medium obecna od jego narodzin. Komiksy, podobnie jak inne for-
my kultury popularnej, rezonowały społeczne nastroje, ukazywały obawy 
i nadzieje. Tematyka ta pojawia się zarówno w komiksach publikowanych 
przez duże wydawnictwa81 ulokowane w strukturach medialnych korpora-
cji z natury mniej skłonnych do wydawania dzieł zawierających potencjalnie 
subwersywne przekazy, jak i, w jeszcze większym natężeniu, w wydawnic-
twach niezależnych lub nastawionych na publikacje autorskich tekstów82.

Komiks a powieść graficzna. Powieść graficzna bywa utożsamiana  
z bardziej wyrafinowaną formą komiksu. Termin ten jest także postrzega-
ny jako chwyt marketingowy mający umożliwić kulturowy awans sztuki 

79 J. Chapman, British Comics: A Cultural History, London 2011, s. 8.
80 Szerzej o związanych z komiksami stereotypach vide: ibidem, s. 9–17 oraz J. Szyłak, 

Komiks, Kraków 2000, s. 5.
81 Mam tu na myśli zwłaszcza Marvel Comics i DC Comics.
82 Image Comics czy Black Mask Studios.
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komiksu. Niezależnie jednak od przyjętej optyki, określenie tego czym jest 
komiks lub powieść graficzna nie jest zadaniem prostym. Natura samego 
medium oraz jego nieustanna ewolucja sprawiają, że przedstawienie defi-
nicji satysfakcjonującej wszystkich badaczy jest mało prawdopodobne. 
Ograniczę się zatem jedynie do wybranych definicji komiksu i powieści 
graficznej, wskazując na główne charakterystyki ich obu.

Shirell Rhoades w książce A Complete History of American Comic Books 
przytacza, zaczerpniętą z artykułu Davida Hajdu Comics for Grown-Ups, 
definicję komiksu jako „literackiego rock ’n rolla”83. Definicja ta nie mówi 
jednak, jak sam autor zauważa, wiele o naturze medium. Sugeruje tylko, że 
podobnie jak muzyka popularna, rodzi się on w pewnej opozycji do domi-
nującej w danym momencie kultury głównego nurtu. Z kolei sam Rhoades 
zaproponował definicję komiksu, uwzględniającą jego cechy jako formy 
fabularnej opowieści oraz formy wydawniczej. Komiks to jego zdaniem 
„najczęściej wykończone zszywkami pismo o wymiarach 6 5/8 na 10 3/16 cala, 
złożone z trzydziestu dwóch stron plus okładka, zawierające sekwencyjne 
kadry w czterech kolorach i zapisane dialogi, opowiadające oryginalną hi-
storię o rozrywkowym przeznaczeniu”84. Definicja amerykańskiego autora 
dobrze oddaje historyczną naturę komiksu, ale ogranicza perspektywę dla 
analiz współczesnego komiksu, jak choćby internetowego oraz nie uwzględ-
nia faktu, że współczesne komiksy drukowane są w pełnej palecie kolorów.

W pierwszej polskiej systematycznej publikacji naukowej poświęconej 
komiksom pojawiła się następująca definicja komiksu: „jest to ukształto-
wana na przełomie XIX i XX wieku, głównie w związku z rozwojem prasy, 
zwłaszcza amerykańskiej, szczególna forma graficznego powiązania ry-
sunku i tekstu literackiego (jedności ikono-lingwistycznej), służąca rozwi-
janiu narracji lub obrazowaniu znaczeń, których czytelność jest możliwa  
w ramach tego powiązania, bez dodatkowych źródeł informacji; komiks 
występuje przeważnie pod postacią serii obrazków, powiązanych ciągłością 
czasową, przedstawiających działania powtarzających się postaci; komiksy 
rysowane są ręcznie, przez jednego lub kilku autorów, na papierze, a ich 
powielanie związane jest z technikami drukarskimi właściwymi prasie lub 

83 Za: S. Rhoades, A Complete History of American Comic Books, New York 2008, s. 2.
84 Ibidem.
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wydawnictwom ilustrowanym”85. Definicja Krzysztofa Teodora Toeplitza, 
zainspirowana pismami Bernarda Touissanta86, zwracała uwagę z jednej 
strony na sposób tworzenia komiksu, a z drugiej na relacje jego dwóch 
podstawowych tworzyw: słowa i obrazu87.

Uwagę na związek pomiędzy werbalną a wizualną komponentą komik-
su zwrócił także Fredrik Strömberg, pisząc o propagandzie w komiksach. 
Jego zdaniem to w ich połączeniu tkwi źródło siły oddziaływania historii 
obrazkowych, w których słowo dodaje znaczenia statycznym obrazom88.  
Z kolei nestor sztuki komiksowej Will Eisner określił komiks syntetycznie 
mianem „sztuki sekwencyjnej” (sequential art) pisząc, że jest to „układ ob-
razów czy wizerunków oraz słów służący opowiedzeniu historii czy oży-
wieniu idei”89. Naczelnym zadaniem komiksu jest zatem tworzenie opo-
wieści przy pomocy odpowiedniej sekwencji obrazów.

Scott McCloud w swoim komiksie poświęconym teorii komiksu propo-
nuje ujęcie tego fenomenu, które w punkcie wyjścia podobne jest do defi-
nicji Eisnera. Według niego komiks to „celowa sekwencja sąsiadujących ze 
sobą obrazów plastycznych i innych, służąca przekazywaniu informacji  
i/lub wywoływaniu reakcji estetycznej u odbiorcy”90. Zaproponowane przez 
McClouda podejście jest z jednej strony stosunkowo proste, co umożliwia 
łatwą operacjonalizację, a z drugiej pojemne, dzięki czemu wiele form ar-
tystycznego wyrazu może być ujęte w jego ramach. Definicja McClouda 
podkreśla konieczność przemyślanej konstrukcji komiksowego dzieła, 
uznając przypadkowe zestawienia obrazów za wykraczające poza opisywane 
medium. Wskazuje ona także na konkretne cele, jakie stoją przed komik-

85 K.T. Toeplitz, Sztuka komiksu. Próba definicji nowego gatunku artystycznego, War-
szawa 1985, s. 39.

86 Przedruk eseju tegoż zatytułowanego Ideografia i komiks, na który powoływał się Toe-
plitz można znaleźć w tłumaczeniu Wojciech Birka w: J. Szyłak, Komiks w szponach mier-
noty. Rozprawy i szkice, Warszawa 2013, s. 367–383.

87 Definicja ta została dość dobrze przyjęta wśród rodzimych badaczy, jednak w nie-
których kręgach stosowana była niezgodnie z jej właściwym znaczeniem, vide: ibidem,  
s. 21–144. Książka Szyłaka wywołała pewien oddźwięk w polskim środowisku badaczy 
komiksu, czego wyrazem były artykuły opublikowane w czasopiśmie „Zeszyty Komikso-
we” w numerze 16 z 2013 roku. Vide: wywiad z Jerzym Szyłakiem oraz artykuły Adama 
Radonia i Piotra Kasińskiego, Magdaleny Lachman, Rafała Wójcika.

88 F. Strömberg, Comic Art Propaganda: A Graphic History, Lewes 2010, s. 9.
89 W. Eisner, Comics and Sequential Art, New York–London 2008, s. 9.
90 S. McCloud, Zrozumieć komiks, tłum. M. Błażejczyk, Warszawa 2015, s. 9.
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sem, a więc przekazanie informacji lub wywołanie estetycznej reakcji na 
tego typu dzieło sztuki. Nie ogranicza zatem definicja McClouda spektrum 
podejmowanych w komiksach czy powieściach graficznych tematów.

Rozpoczynając rozważania poświęcone analizie sposobów tworzenia 
komiksowych narracji, Randy Duncan i Matthew J. Smith stwierdzają, że 
„powieści graficzne są długą formą przekazu zwanego komiksem”91. Ko-
miks staje się w tym ujęciu językiem, sposobem porozumiewania się, przy 
pomocy którego tworzone są dłuższe formy wykraczające poza standardo-
we paski w gazetach czy zeszyt magazynu typu „Batman” bądź „X-Men”. 
Powieść graficzna może być zatem postrzegana jako odrębna od komiksu 
forma artystycznej wypowiedzi, którą z komiksem łączą jedynie pewne 
formalne elementy. Blisko takiego pojmowania powieści graficznej jest 
koncepcja zaprezentowana przez Kamilę Tuszyńską, która rodowodu po-
wieści graficznej szuka poza tradycyjnie rozumianym komiksem w „powie-
ściach w drzeworycie” autorów, takich jak Frans Mesereel, Otton Nückel 
czy Lynd Ward92.

Tak sformułowana definicja powieści graficznej wydaje się jednak zbyt 
ograniczająca. W wymienionych w przypisie leksykonach do powieści 
graficznych zaliczone zostały także dzieła, które uprzednio były serializo-
wane, a dopiero później zostały wydane zbiorczo (jak Sandman czy Elek-
tra. Assassin). Czy sam fakt wydania komiksu w formie przypominającej 
książkę, na lepszym papierze i z bardziej chwytliwą etykietą wystarczy by 
uznać ją za powieść graficzną?

Umowa z Bogiem Willa Eisnera, która bywa uznawana za pierwszą po-
wieść graficzną, a jej twórca uważany za autora samego pojęcia93, została 

91 R. Duncan, M.J. Smith, How the Graphic Novel Works, w: The Cambridge Companion 
to the Graphic Novel, ed. S.E. Tabachnik, Cambridge 2017, s. 8. Powieści graficzne stały się 
ostatnio obszarem zainteresowania ze strony badaczy, zwłaszcza literaturoznawców i kul-
turoznawców, czego wyrazem są następujące publikacje: Powieści graficzne. Leksykon, red. 
S.J. Konefał, Warszawa 2015; J. Szyłak, Coś więcej, czegoś mniej. Poszukiwania formuły po-
wieści graficznej w komiksie 1832–2015, Poznań 2016; K. Tuszyńska, Narracja w powieści 
graficznej, Warszawa 2015.

92 K. Tuszyńska, Narracja w powieści graficznej, s. 26–71. Autorka wprowadza między 
innymi pojęcie „komiksowości”, które zawiera wyobrażenia dotyczące komiksu jako me-
dium, które odróżniają go od innych tekstów sztuk wizualnych.

93 Historia samego terminu i jego stosowania jest jednak bardziej skomplikowana, 
vide: ibidem, s. 26–29.
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tak określona w celach marketingowych. Nie stanowiła ona nawet spójnej 
całości, a jedynie zbiór opowiadań. Eisner pragnął opublikować komiks na 
poważne tematy i stąd decyzja o zastosowaniu takiego chwytu reklamowe-
go wobec potencjalnych wydawców. Idąc dalej tym sposobem myślenia, 
można za powieść graficzną uznać każdy komiks, który został zaplanowa-
ny jako zamknięta całość i jako taki opublikowany, a jego tematyka odbiega 
od tej jaka dominuje w głównym nurcie. Jednak takie ujęcie nadal pozosta-
wiałoby poza obszarem powieści graficznych te, które pierwotnie wydawa-
ne były w postaci serii, nawet gdyby, jak w przypadku Sandmana, były 
planowane jako zamknięta całość.

Wydaje się zatem uzasadnionym, aby uprościć kryteria przynależności 
komiksów do kategorii powieści graficznych. Budzący celowo skojarzenia 
z literaturą termin miał przyciągnąć uwagę określonego odbiory, a nawet 
wzbudzić zainteresowanie wśród naukowców. Dodatkową trudnością jest 
fakt, że granica pomiędzy komiksem a powieścią graficzną jest płynna. Ze-
spół pracujący nad publikacją książki Powieści graficzne. Leksykon, jak opi-
suje to retrospektywnie Jerzy Szyłak, przyjął, że „nazwa ta określa utwór 
mający charakter autorski i jest spójną, wielowątkową (lub oferującą boga-
ty obraz świata przedstawionego), ale zamkniętą opowieścią, cechującą się 
wysokimi walorami artystycznymi”94. Takie elastyczne ujęcie powieści gra-
ficznej sprawia, że można, przy całej dyskusyjności jej niektórych sformu-
łowań, zastosować ją do szerokiej grupy dzieł mających pewne wspólne 
korzenie jako forma artystycznego przekazu95.

Historia komiksu. Syntetyczne ujęcie historii komiksu na kilku stronach 
wydaje się niemożliwe, niezbędne będzie w tym przypadku posłużenie się 
pewnymi uproszczeniami oraz skupienie uwagi na najpopularniejszym 
gatunku komiksowym w Ameryce. Ewolucja tej formy sztuki do kształtu, 
jaki znamy współcześnie, trwała bowiem dość długo i zależała od kontek-
stu kulturowego96. Biorąc pod uwagę, że przedmiotem niniejszej książki 

94 J. Szyłak, Coś więcej, czegoś mniej, s. 18.
95 Ich powinowactwo dostrzega się choćby zamiennym stosowaniu obu terminów.
96 Historii komiksu, nie tylko amerykańskiego, poświęconych zostało wiele prac nauko-

wych. Poniższy szkic jest oparty przede wszystkim na informacjach zamieszczonych w na-
stępujących publikacjach: S. Rhoades, A Complete History of American Comic Books; B.W. 
Wright, Comic Book Nation: The Transformation of Youth Culture in America, Baltimore– 
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jest powieść graficzna osadzona w amerykańskim i brytyjskim w kontek-
ście społeczno-kulturowym, które wzajemnie się przeplatają, poniższa 
charakterystyka historii komiksu dotyczyć będzie jego amerykańskiej od-
miany. Specyfika brytyjskiego komiksu zostanie omówiona w kolejnym 
rozdziale.

Początki komiksu bywają sytuowane w różnych epokach historycznych. 
Jedni sięgają aż po czasy antyczne, doszukując się źródeł tego typu opowie-
ści w rzeźbach na starożytnych kolumnach czy średniowiecznych freskach. 
Inni łączą narodziny komiksu z wiekiem dziewiętnastym i pojawieniem się 
drukowanych historyjek obrazkowych97. Większość badaczy zgodziłaby 
się zapewne ze stwierdzeniem, że początki komiksu, jakim znamy go dzi-
siaj, można datować na koniec dziewiętnastego wieku. Niebagatelną rolę  
w rozwoju tego medium odegrały publikowane w amerykańskiej prasie 
komiksowe paski. Ich przedruki w postaci kilkudziesięciostronicowych 
książeczek dały początek obowiązującemu do dzisiaj sposobowi wydawa-
nia komiksów. Przełomem było tworzenie na ich potrzeby nowych histo-
ryjek, które nie miały swojego źródła we wcześniejszych publikacjach pra-
sowych98.

Najczęściej ujęcia historii amerykańskiego komiksu dokonuje się po-
przez podział jego rozwoju na kilka epok, których nazwy zapożyczono od 
metali99. Najwcześniejsza z nich, zwana platynową lub prezłotą (Platinum 
lub Pre-Golden Age), przypada na lata 1897–1937. Był to okres, w którym 
kształtował się komiks jako sposób artystycznej wypowiedzi, a także po-
wstawał adekwatny rynek wydawniczy. Publikacją komiksów zajmowali się 
przede wszystkim właściciele specjalizujący się w taniej literaturze (pulp 
fiction), co także widoczne było w edytorskiej jakości wczesnych komik-
sów100.

Symbolicznym momentem narodzin złotej epoki (Golden Age, przypa-
dającej na lata 1938–1955) było pojawienie się pierwszego superbohatera 

–London 2003; J. Szyłak, Komiks: Świat przerysowany, Gdańsk 1998; B. Kurc, Komiks. 
Opowiadanie obrazem, Łódź 2003, s. 9–47.

 97 B. Kurc, Komiks, s. 10.
 98 B.W. Wright, Comic Book Nation, s. 4–5.
 99 S. Rhoades, A Complete History of American Comic Books, s. 4–7.
100 Szerzej: ibidem, s. 8–19 oraz R. Sabin, Adult Comics, s. 133–143.
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jakim był Superman. Opowieści o tego typu bohaterach zaludniły karty 
komiksów wydawanych przez licznych wydawców, próbujących skorzy-
stać z dobrej koniunktury na podobne opowieści. Dobra passa tego rodza-
ju postaci trwała do końca drugiej wojny światowej, kiedy to zmieniły się 
preferencje czytelników komiksów101.

Schyłek epoki złota przypadał na pierwszą połowę lat pięćdziesiątych. 
Ze względu na obawy związane z narastającą rywalizacją nuklearną po-
między wrogimi blokami ideologicznymi podokres ten bywa określany 
mianem epoki atomu (Atom Age). W latach 1946–1955 znaczenie straciły 
komiksy o superbohaterach, a czytelnicy zwrócili się ku innym gatunkom, 
zwłaszcza opowieściom kryminalnym, grozy i science fiction. Popular-
ność magazynów kryminalnych („Crime Does Not Pay”) i grozy („Tales 
from the Crypt” czy „A Haunt of Fear”) zawierających dużą dozę brutal-
ności wywołała obawy o wpływ tego rodzaju komiksów na młodszych czy-
telników. Ich wyrazem była publikacja książki Frederica Werthama Seduc-
tion of the Innocent, w której zaprezentował on wyniki badań łączących 
wzrost przestępczości wśród nieletnich z lekturą komiksów102. Efektem tej 
publikacji oraz działalności Podkomisji Senatu ds. Przestępczości Młodo-
cianych było wprowadzenie przez wydawców komiksów autocenzury w po-
staci Kodeksu komiksowego103.

Teksty publikowane po przyjęciu regulacji zawierały treści „bezpiecz-
ne” z punktu widzenia wydawnictw, jednak mniej atrakcyjne dla czytelni-
ków. Zmiany w tym zakresie przyniosła dopiero epoka srebra (Silver Age, 
1956–1972), w której pojawili się superbohaterowie nowej generacji. Stwo-

101 S. Rhoades, A Complete History of American Comic Books, s. 21–56 oraz B.W. Wright, 
Comic Book Nation, s. 1–29.

102 Ich krytycy wskazywali na metodologiczną niedoskonałość badań, a zwłaszcza 
przeprowadzenie ich tylko wśród młodych ludzi, którzy weszli w konflikt z prawem. Vide: 
B. Beaty, Fredric Wertham and the Critique of Mass Culture, Jackson 2005, s. 152–155 oraz 
R. Sabin, Adult Comics, s. 157–158.

103 O moralnej panice, która doprowadziła do wydawniczej autocenzury piszę szerzej  
w artykule: Opowieści z cenzorskiej krypty. Komiksowa panika lat pięćdziesiątych dwudzie-
stego wieku na przykładzie «Tales from the Crypt», w: Groza i postgroza, red. K. Olkusz,  
B. Szymczak-Maciejczyk, Kraków 2018, s. 237–252, https://factaficta.files.wordpress.com/ 
2018/11/groza-i-postgroza-red-ksenia-olkusz-barbara-szymczak-maciejczyk1.pdf, dostęp: 
21.12.2018. Także: D. Hajdu, The Ten-Cent Plague: The Great Comic-Book Scare and How 
It Changed America, New York 2008.
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rzone przez wydawnictwo Marvel postaci, takie jak Spider-Man, Hulk, 
członkowie drużyn Fantastyczna Czwórka czy X-Men musiały stawić czo-
ła wyzwaniom realnego świata. Z jednej strony dotyczyło to tak prozaicz-
nych spraw, jak opłacenie czynszu; z drugiej, jak w przypadku X-Menów, 
zderzenia z ludzką nienawiścią wobec odmienności. Warto także wspo-
mnieć, że pierwszy wyłom w przyjętym w latach pięćdziesiątych Kodeksie 
komiksowym został dokonany na łamach magazynu „The Amazing Spi-
der-Man” i stał się przyczyną pierwszej, z licznych, nowelizacji tych regu-
lacji104.

Przypadającą na lata 1972–1986 epokę brązu (Bronze Age) niewiele od-
różniało od jej poprzedniczki, z wyjątkiem bardziej mrocznego charakteru 
tworzonych opowieści. Jej symbolicznym początkiem była publikacja ze-
szytów 121–122 serii „The Amazing Spider-Man”, w której ukazano śmierć 
Gwen Stacy105. Komiksy tworzone w epoce brązu charakteryzowały się 
większym realizmem oraz częstymi komentarzami do współczesnej auto-
rom Ameryki. Jednak przełomem w ewolucji amerykańskiego komiksu 
było rozpoczęcie pracy za oceanem przez brytyjskich scenarzystów i ry-
sowników. Dało to początek epoce komiksu współczesnego106.

Narodziny komiksu współczesnego i postmodernistycznego są dato-
wane symbolicznie na 1986 rok. Napływ brytyjskich twórców był tylko 
jednym z czynników sprzyjających ewolucji tego medium w Stanach Zjed-
noczonych. Nowa epoka dojrzewała także na rodzimym gruncie, a jej do-
brym przykładem są prace scenarzysty i rysownika Franka Millera. Po-
wieść graficzna Powrót Mrocznego Rycerza, której jest on autorem, ukazała 

104 Stan Lee zdecydował się zrealizować na zamówienie rządowej agencji historię opo-
wiadającą o walce z uzależnieniem od narkotyków, która została zamieszczona w zeszy-
tach #96–#98 wspomnianego magazynu. Vide: S. Lee (scen.), G. Kane (rys.), Green Goblin 
Reborn!, w: Essential: The Amazing Spider-Man, t. 5, New York 2002. O ewolucji Kodeksu 
komiksowego, zapoczątkowanej publikacją napisanej przez Stana Lee opowieści, vide: 
C.D. Adkinson, «The Amazing Spider-Man» and the Evolution of the Comics Code: A Case 
Study in Cultural Criminology, „Journal of Criminal Justice and Popular Culture” 2008, 
Vol. 15, No. 3, s. 241–261, https://www.albany.edu/scj/jcjpc/vol15is3/Adkinson.pdf, do-
stęp: 22.09.2016.

105 Vide: zeszyt Noc, podczas której zginęła Gwen Stacy w: S. Lee, G. Conway (scen.),  
J. Romita Jr., G. Kane (rys.), The Amazing Spider-Man. Śmierć Stacych, tłum. M. Starosta, 
Warszawa 2016.

106 O brytyjskiej inwazji i jej znaczeniu piszę w rozdziale drugim.
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dojrzałe oblicze komiksu superbohaterskiego. Jej bohater, Batman, pragnie 
ratować swoje miasto, jednak jest świadom ograniczeń, jakie na jego dzia-
łalność nakłada rzeczywistość lat osiemdziesiątych. Zamaskowany Krzy-
żowiec (Caped Crusader) musi mierzyć się z nieprzychylnością mediów 
oraz zimnowojennymi zagrożeniami jakie niosła ze sobą polityka Ronalda 
Reagana107. Komiks Millera jest tylko jednym z przykładów zmian, które 
niosły ze sobą lata osiemdziesiąte.

Komiks współczesny i postmodernistyczny wiele zawdzięcza także wy-
dawanym w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych poza głównym obie-
giem komiksom undergroundowym. Twórcy, jak Robert Crumb czy Har-
vey Pekar, bezlitośnie obnażali wady amerykańskiego społeczeństwa, w tym 
jego bigoterię, seksualną hipokryzję, rasizm oraz niczym nieograniczony 
materializm108. Wywodząca się z komiksu undergroundowego tematyka, 
tendencje autobiograficzne oraz estetyka odległa od stylu komiksów głów-
nego nurtu inspirują współczesnych twórców, których opowieści diagno-
zują różne słabości amerykańskiego społeczeństwa. Ich autorzy podejmują 
przykładowo temat tożsamości mniejszości seksualnych i ich wpływu na 
rodzinę109, fundamentalizmu religijnego i jego konsekwencji dla relacji 
poddanych mu jednostek z otoczeniem110 czy konfliktów ideologicznych111.

Język medium. Tworzenie znaczeń poprzez interakcje twórców z czy-
telnikami stanowi najważniejszą cechę komiksu jako sposobu komunikowa-
nia112. Specyfiką języka tego medium jest jego dwutworzywowość. Komiks 
budowany jest bowiem z obrazów i słów, których wzajemne relacje mogą 

107 F. Miller (scen.), F. Miller, K. Janson, L. Varley (rys.), Powrót Mrocznego Rycerza. 
tłum. T. Sidorkiewicz, Warszawa 2012.

108 O komiksach kontrkulturowych pisze Dez Skinn w: Comix: The Underground Revo-
lution, New York 2004.

109 A. Bechdel (scen. i rys.), Fun Home. Tragikomiks rodzinny, tłum. W. Szot, S. Buła, 
Warszawa 2009.

110 C. Thompson (scen. i rys.), Blankets, Marietta 2007.
111 P. Christin (scen.), E. Bilal (rys.), Falangi czarnego porządku, tłum. B. Chaciński, War-

szawa 2003.
112 Językowi komiksu poświęcono wiele prac. Wśród tych, które wpłynęły na poniższe 

rozważania, wymienić należy: W. Eisner, Comics and Sequential Art; S. McCloud, Zrozu-
mieć komiks; J. Szyłak, Poetyka komiksu. Warstwa ikoniczna i językowa, Gdańsk 2000. Syn-
tetycznie temat opisują R. Duncan, M.J. Smith w przywoływanym wcześniej tekście How 
the Graphic Novel Works.
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wpływać na dekodowanie znaczeń. Randy Duncan i Matthew J. Smith pro-
ponują spojrzeć na język komiksu (powieści graficznej) przez pryzmat 
czterech jego głównych elementów, do których zaliczają: kadr (the panel), 
sekwencyjność (the sequence), planszę (the page) oraz narrację (the narra-
tive)113. Zaproponowane przez nich ujęcie głównych elementów języka 
tego medium pozwala na syntetyczne przyjrzenie się jego naturze.

Można powiedzieć, że podstawową jednostką komiksu jest kadr. To  
w nim twórcy komiksu umieszczają określoną scenę, która rozgrywa się  
w świecie przedstawionym. Kadr to moment zamrożonej rzeczywistości, 
najważniejszy z punktu widzenia obrazowania określonego wydarzenia. 
Komiksowi twórcy nie są bowiem w stanie, niczym filmowiec, przedstawić 
płynności w danej sytuacji. Muszą zamknąć się w nieruchomych kadrach,  
a dopowiedzenie ciągłości zdarzeń pozostawić czytelnikowi. Sposób przed-
stawienia określonej sceny, użycie określonych kątów widzenia, mogą 
wpływać na to, jak odbiorca będzie postrzegał narysowane wydarzenia.

Kadr ograniczony jest najczęściej prostokątem, choć sposobów wydzie-
lenia tej przestrzeni w ramach planszy jest więcej. Kadr może stanowić 
całą stronę (splash page), a nawet dwie lub więcej, choć tego typu rozwią-
zania spotyka się rzadziej. Kadr powinien zawierać wszystkie informacje 
konieczne do właściwego odkodowania komunikatu przekazywanego 
przez twórców. Jednym z elementów, które stanowią część kadru, są słowa. 
Ich rozmieszczenie w ramach kadru zależy od pełnionych przez nie funkcji. 
Mogą prezentować rozmowy postaci lub ich myśli, przybierając wtedy za-
zwyczaj postać dymków (balloons) ograniczonych różnego rodzaju liniami. 
Słowa mogą być także umieszczane w ramkach narracyjnych, wtedy dotyczą 
opisu sytuacji, a także mogą prezentować przemyślenia bohaterów. Sposób 
użycia słów w komiksowym kadrze zależy od celów, jakie stawiają sobie jego 
twórcy. Komiks może dobrze funkcjonować bez słów, głównym nośnikiem 
opowieści może być wyłącznie obraz. W kadrach umieszczane mogą być 
także onomatopeje, które informują odbiorców o pojawiających się w świe-
cie przedstawionym dźwiękach.

Komiks, wedle przywołanych wcześniej słów Scotta McClouda, to „ce-
lowa sekwencja sąsiadujących ze sobą obrazów plastycznych i innych”, klu-

113 R. Duncan, M.J. Smith, How the Graphic Novel Works, s. 10.
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czowa zatem dla odczytania komiksu jest jego sekwencyjność. Ułożenie 
kadrów na stronie pozwala czytelnikowi śledzić opowiadaną historię. Jed-
nak, jak wspomniałem, poszczególne kadry przedstawiają tylko fragment 
rzeczywistości. Każdy z nich oferuje zatem tylko cząstkę informacji nie-
zbędnej do odtworzenia całości opowieści. Prawdziwa magia komiksu, jak 
twierdzi McCloud, rozgrywa się w przestrzeni pomiędzy kadrami zwanej 
odstępem (gutter)114, w której to czytelnik musi dopowiedzieć sobie wszyst-
kie informacje, których brakuje w kadrach. Mechanizm ten określić moż-
na jako dookreślenie (closure), czyli „zjawisko obserwowania fragmentów, 
ale odbierania całości”115. Z mechanizmu tego, zdaniem McClouda, korzy-
stamy na co dzień, natomiast podczas lektury komiksu pozwala on nam 
dopowiedzieć związki jakie istnieją pomiędzy następującymi po sobie ka-
drami, dzięki czemu jesteśmy w stanie zdekodować opowieść116.

Kolejnym elementem struktur komiksu jest plansza, czyli strona wypeł-
niona kadrami. W kulturze Zachodu naturalnym kierunkiem czytania jest 
wzorzec zgodny z literą Z (Z-pattern)117. Jednakże autorzy komiksów mogą 
w różny sposób ten typowy układ modyfikować. Na sposób czytania wpływ 
będzie miał także fakt wzajemnego nakładania się kadrów lub braku, jak  
w przypadku pracy Willa Eisnera, linii oddzielających podstawowe jedno-
stki komiksu118.

Ostatnią z wyróżnionych przez Duncana i Smitha cech języka komiksu 
jest narracja. Komiksy i powieści graficzne opowiadają historię, która 
może zamykać się w kilku kadrach, jak i na kilkuset stronach119. Od zdol-
ności budowania opowieści przez autorów zależy zarówno jej sukces ryn-
kowy, jak i artystyczny.

Język komiksu wymaga od czytelnika sporego wysiłku poznawczego. 
Musi on bowiem wykonać odpowiednią pracę, ażeby dookreślić elementy 
opowieści, których nie da się przedstawić za pomocą obrazu lub słowa. Ze 

114 S. McCloud, Zrozumieć komiks, s. 66.
115 Ibidem, s. 63.
116 McCloud wyróżnia sześć rodzajów przejść z kadru do kadru, z których każde pełni 

określoną funkcję w konstruowaniu i czytaniu komiksowej opowieści, vide: ibidem, s. 68–81.
117 R. Duncan, M.J. Smith, How the Graphic Novel Works, s. 21.
118 Na przykład komiksy zebrane w: W. Eisner (scen. i rys.), The Contract with God 

Trilogy. Life on Dropsie Avenue, London–New York 2006.
119 R. Duncan, M.J. Smith, How the Graphic Novel Works, s. 22–24.
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względu na swoją wizualność komiksy często bywają porównywane do fil-
mu, co widać choćby w posługiwaniu się terminem kadr, jako podstawową 
jednostką tekstu. Pascal Lefèvre zwrócił uwagę na to, iż „wskazywano wie-
lokrotnie, że pokrewieństwo pomiędzy kinem a komiksem jest bliższe niż 
pomiędzy kinem a jakąkolwiek inną sztuką wizualną”120. Komiks natomiast 
wydaje się mieć pewne zalety w stosunku do filmowej narracji. Z perspek-
tywy twórcy umożliwia prowadzenie nielinearnej narracji, dzięki temu że 
na jednej stronie można na przykład zestawić ze sobą kadry z różnych pla-
nów czasowych121. Z kolei z perspektywy odbiorcy daje możliwość modyfi-
kowania tempa czytania. Lektura komiksu lub powieści graficznej pozwala 
czytelnikowi na znacznie większą swobodę w poznawaniu świata przedsta-
wionego, jak i jego interpretacji. Wszystko zależy od rozpoznania konwen-
cji komiksowego języka oraz jego wprawnego stosowania przez twórców 
oraz czytelników.

Kultura popularna, ideologia i polityka wydają się ze sobą zrośnięte. 
Przejawy politycznie bądź ideologicznie zaangażowanych tekstów kultury 
udowadniają, że każda jej forma nadaje się do rozprzestrzeniania tego ro-
dzaju treści. W tekstach kultury popularnej lat osiemdziesiątych ubiegłego 
wieku pojawiły się tematy związane z oceną kondycji ówczesnego społe-
czeństwa doby końca zimnej wojny. Zmierzająca do finału rywalizacja dwóch 
ideologicznych bloków, narodziny neoliberalnego paradygmatu gospodar-
czego, a także konserwatywna rewolucja w świece anglosaskim inspirowały 
ówczesną kulturę popularną. Specyficznym gatunkiem, który pojawił się  
w latach osiemdziesiątych, była dystopia krytyczna, której założenia po-
zwalały przyjrzeć się wadom współczesnej rzeczywistości, pozostawiając 
jednak nadzieję na możliwość poprawy zastanego ładu społeczno-polity-
cznego.

Komiksy od początku swego istnienia, co stanie się przedmiotem szcze-
gółowych rozważań w kolejnym rozdziale, obejmowały polityczne komu-

120 P. Lefèvre, Incompatible Visual Ontologies? The Problematic Adaptation of Drawn 
Images, w: Film and Comic Books, eds. I. Gordon, M. Jancovich, M.P. McAllister, Jackson 
2007, s. 2.

121 M. Bernard, J.B. Carter, Alan Moore and the Graphic Novel: Confronting the Fourth 
Dimension, „ImagTexT Interdisciplinary Comics Studies” 2004, Vol. 1, No. 2, http://www.
english.ufl.edu/imagetext/archives/v1_2/carter/, dostęp: 15.12.2008.
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nikaty, zarówno postulujące utrwalenie aktualnego stanu struktury społecz-
nej i jej ideologicznej podbudowy, jak i wobec nich antagonistyczne. Wraz 
z „dojrzewaniem” medium pojawiały się w jego ramach coraz bardziej sub-
telne opisy społeczno-politycznej rzeczywistości, którym daleko było do 
przypisywanych komiksom uproszczeń.

Komiksy i powieści graficzne publikowane w latach osiemdziesiątych 
docierały coraz częściej do bardziej dojrzałych czy wręcz dorosłych czytel-
ników. Autorzy politycznie zaangażowanych tekstów nie unikają trudnych 
tematów społecznych, politycznych czy ideologicznych, czyniąc ze swoich 
dzieł wyrafinowane diagnozy współczesności. Powieść graficzna V jak Ven-
detta zalicza się do tego rodzaju tekstów, sama stanowiąc traktat z zakresu 
idei politycznych.



Rozdział 2

Komiks, nauka, polityka

Mój ojciec był pisarzem. Przypadłby ci do gustu. 
Mówił, że artyści kłamią, by mówić prawdę,  
a politycy – by ją ukryć.

(Evey Hammond, V jak Vendetta, film)

Komiks jest medium, wokół którego narosło wiele stereotypów wpływa-
jących na postrzeganie go jako materiału do naukowej refleksji. Bywa on 
widziany jako łatwa rozrywka, która nie została stworzona do prezentacji 
poważnych treści. Często także uważany jest za literaturę dla dzieci. Naro-
słe wokół komiksów stereotypy nie skłaniały do ich pogłębionej krytycznej, 
a tym bardziej naukowej analizy. Podobnie sytuacja wyglądała w podejściu 
do nich jako środka komunikowania treści naukowych.

Wbrew tego rodzaju stereotypom komiksy czy powieści graficzne mogą 
stanowić przedmiot badań z zakresu nauk o polityce. Fikcyjne przedsta-
wienia problemów społecznych dostarczają cennego materiału umożliwia-
jącego nowe spojrzenie na kwestie polityczne, a do tego mogą wzbogacać 
język dyskusji o polityce. Lektura tekstów kultury popularnej, w tym ko-
miksów, z perspektywy politologicznej wymaga zastosowania właściwych 
dlań podejść metodologicznych oraz dystansu umożliwiającego potrakto-
wanie fikcji jako przedmiotu analiz społecznych. W przypadku komiksów 
i powieści graficznych dobrym podejściem metodologicznym wydaje się 
jakościowa analiza treści.

Komiksy od zawsze pełne były treści politycznych i społecznych. Autorzy 
komiksów i powieści graficznych komentowali otaczającą ich rzeczywi-
stość, wskazywali na społeczne problemy, które wymagają uwagi ze strony 
polityków. Liczne przykłady tego rodzaju tekstów poświadczają, że przy 
pomocy tego medium można opowiedzieć o każdym aspekcie społecznej 
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egzystencji człowieka. Treści społeczno-polityczne pojawiają się w komik-
sach niezależnie od szerokości geograficznej.

Brytyjski komiks wykształcił specyficzne formy publikacji oraz kultu-
rowe ikony, które inspirowały popkulturowych twórców na całym świecie. 
Z perspektywy globalnej historii gatunku jednym z najważniejszych wyda-
rzeń była tak zwana brytyjska inwazja (British Invasion). Terminu tego 
używa się dla określenia działalności brytyjskich twórców, którzy w latach 
osiemdziesiątych dwudziestego wieku zaczęli pracować na amerykańskim 
rynku komiksowym. Zapoczątkowane przez nich przemiany w komikso-
wym świecie umożliwiły bardziej kompleksowe spojrzenie na kierunki,  
w których zmierzała cywilizacja Zachodu.

2.1. Komiks a nauki o polityce

Postrzeganie komiksów jako przedmiotu badań z zakresu nauk o poli-
tyce jest zjawiskiem stosunkowo nowym. Wynika to po części z faktu mło-
dości samego medium, którego treści musiały utrwalić się w świadomości 
społecznej. Ponadto, o czym pisałem wcześniej, naukowa refleksja nad ko-
miksami czy powieściami graficznymi wymagała uprzedniego porzucenia 
stereotypów związanych z postrzeganiem tego medium oraz poznania spe-
cyfiki jego języka. Komiks cechują bowiem, o czym była mowa z rozdziale 
pierwszym, sposoby opowiadania niedostępne innym rodzajom sztuki.

Na komiksy można spojrzeć jako na teksty z gatunku fikcji politycznej 
(political fiction), których potencjał jako źródła wiedzy o polityce dostrze-
żono stosunkowo dawno. Narracje o polityce mogą bowiem dostarczyć ba-
daczom polityki cennych informacji o sposobach postrzegania zjawisk spo-
łeczno-politycznych, a także skierować ich uwagę na sposoby w jaki same 
teksty kultury popularnej kreują społeczny wizerunek świata polityki. Ko-
miksy stopniowo stawały się przedmiotem politologicznych analiz, których 
autorzy przyglądali się kluczowym z punktu widzenia tych nauk zagadnie-
niom. Przegląd wybranych badań tego rodzaju może rzucić światło na głów-
ne motywy podejmowanych prac badawczych.

Metody stosowane przez badaczy do analizy fikcyjnych, w tym komikso-
wych, obrazów polityki zależą w dużej mierze od konkretnego przedmiotu 
badań. W przypadku analizy ideologicznej powieści graficznej V jak Ven-
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detta jakościowa analiza treści wydaje się stwarzać perspektywy dla rekon-
strukcji prezentowanych w niej idei politycznych oraz jej uzasadnień. Anali-
za ta dotyczyć będzie, ze względu na hybrydową naturą medium komikso-
wego, zarówno treści słownych, jak i wizualnych. Ponadto szczególna uwaga 
zostanie zwrócona na kwestie intertekstualnych odwołań, które przywołu-
ją konkretne polityczne znaczenia i umożliwiają ulokowanie tego tekstu  
w szerszym kontekście zachodniej tradycji refleksji o ideach politycznych.

Political fiction a nauki o polityce. Pomijając same relacje pomiędzy 
światami kultury popularnej a polityki1, warto zastanowić się także nad 
korzyściami płynącymi dla politologów ze studiów nad fikcją polityczną. 
„Wyrażenie political fiction – pisze Łukasz Jan Berezowski, – nim zyskało 
popularność jako konwencja literacka współczesnej kultury popularnej, 
funkcjonowało w dyskursie publicznym krajów anglosaskich na przełomie 
XIX i XX wieku jako określenie stosowane w odniesieniu do prozy zaanga-
żowanej politycznie”2. W opublikowanym w 1961 roku artykule Political 
Science and Political Fiction James F. Davidson wskazywał na przynajmniej 
kilka korzyści, które specjalistom z zakresu nauk politycznych mogą przy-
nieść właściwie poprowadzone studia nad fikcyjnymi obrazami polityki3. 
Dlatego, jego zdaniem, zastosowanie politologicznego aparatu naukowego 
do badań nad fikcją polityczną może przynieść ciekawe rezultaty. Warto przy 

1 A potrafią być one, zwłaszcza w kontekście społecznej recepcji kultury popularnej,  
a także jej znaczenia dla demokratycznego społeczeństwa, skomplikowane i niejedno-
znaczne. Caroline Levine pokazuje, że gusta masowej publiczności często działały przeciw 
artystycznej swobodzie, zmuszając twórców do obrony swoich praw na drodze sądowej. Pa-
radoksalnie, zdaniem autorki, postrzegana jako najmniej demokratyczny element systemu 
władza sądownicza, częściej stawała po stronie artystycznej wolności wypowiedzi niż po 
stronie ograniczających ją grup społecznych. Tym samym sprzyjała ona poszerzaniu sfery 
wolności, także dla tych którzy jej się opierali, gdyż z czasem krytykowane dzieła stano-
wiące artystyczną prowokację, i poddawane kontroli sądowej, stawały się powszechnie 
akceptowane. Napięcia w ramach demokratycznego społeczeństwa wynikające z twórczej 
swobody przedstawicieli kultury, tej wysokiej i popularnej, poszerzały zatem zakres dostęp-
nych jednostce praw i swobód. Tradycyjna rozdzielność sfer politycznej i kulturowej jest 
przeszłością, jednak ich wzajemne relacje podlegać będą nieustannej renegocjacji i ewolucji. 
Vide: C. Levine, Od prowokacji do demokracji. Czyli o tym, dlaczego potrzebna nam sztuka, 
tłum. A. Górny, Warszawa 2013.

2 Ł.J. Berezowski, Władza i polityka w literaturze political fiction: prawda czy fikcja?, 
Warszawa 2013, s. 9.

3 Vide: J.F. Davidson, Political Science and Political Fiction, „The American Political 
Science Review” 1961, Vol. 55, No. 4, s. 851–860.
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tym, zdaniem Davidsona, nie mylić krytyki literackiej z naukami o polityce, 
zachowując w każdym przypadku właściwe podejście metodologi czne4.

Fikcję polityczną naukowcy mogą traktować jako swego rodzaju jako-
ściowe badanie opinii publicznej. Artyści, przygotowując swoje dzieła, bacz-
nie przyglądają się otaczającej ich rzeczywistości społeczno-politycznej, 
wychwytując z niej społeczne obawy, pragnienia czy aspiracje. Społeczna 
wrażliwość twórców dzieł kultury może stanowić cenne źródło informacji 
odnośnie postaw, oczekiwań wobec polityków czy szerszego oglądu sytu-
acji w kraju, a także na arenie międzynarodowej.

Fikcja polityczna, zdaniem Davidsona, pozwala także poszerzyć język 
dyskusji o polityce5. Literatura może stanowić źródło inspiracji odnośnie 
sposobów mówienia o społecznych problemach, a także aspiracjach. Może 
prezentować plastyczne wizerunki dobrych i złych polityków oraz ukazać 
mechanizmy sprawowania władzy. W licznych tekstach kultury popularnej 
obecne są przedstawienia polityków, takich jakimi pragnęliby ich widzieć 
ich zwolennicy. Polityków, którzy swoimi działaniami dawaliby nadzieję 
na lepszą przyszłość, jak prezydent Thomas Kirkman z serialu Designated 
Survivor6 czy sobowtór zastępujący prezydenta w komedii Dave7. Z drugiej 
strony bohaterami tekstów z gatunku political fiction zostać mogą osoby, 
które stanowią uosobienie cynicznej wizji polityki, jak bohater powieści 
Michaela Dobbsa House of Cards Francis Urquhart8.

Badania komiksu w naukach o polityce. Przedmiotem badań z zakre-
su nauk o polityce jest jedna „z najstarszych form stosunków społecznych, 
jakimi są stosunki władzy i związane z nimi działania polityczne; koniecz-
ne z natury, ale nieprzewidywalne w formie, których jednak nie można 
zaprzestać, jeżeli wspólnota ma w ogóle przetrwać”9. Z kolei Andrzej Cho-

4 Ibidem, s. 860.
5 Ibidem.
6 Designated Survivor, sezony 1–2, twórca D. Guggenheim, wyst. K. Sutherland, N. Mc-

Elhone, A. Canto, ABS Studios, 2016–2018.
7 Dave, reż. I. Reitman, scen. G. Ross, wyst. K. Kline, S. Weaver, F. Langella, Warner Bros., 

1993. Vide: L. van Zoonen, A Day at the Zoo: Political Communication, Pigs and Popular 
Culture, „Media, Culture & Society” 1998, Vol. 20, No. 2, s. 184–185, 192–193.

8 Poza powieściowym cyklem Dobbsa jego cyniczny bohater został także bohaterem 
brytyjskich i amerykańskiego serialu telewizyjnego.

9 B. Krauz-Mozer, Teorie polityki, Warszawa 2005, s. 10. Autorka odwołuje się pisząc te 
słowa do tekstu W obronie polityki Bernarda Cricka.
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dubski pisał, że politologia „jest jedną z dyscyplin naukowych nauk huma-
nistycznych i społecznych. Jej przedmiotem poznania jest polityka. (...) Naj-
ogólniej przez pojęcie polityka zwykło się rozumieć działalność społeczną 
związaną z dążeniem do zdobywania i wykonywania władzy wewnątrz 
państwa oraz w stosunkach międzypaństwowych. Przedmiotem poznania 
politologii jest zatem działalność państwa, partii politycznych, ogół zja-
wisk i stosunków związanych ze zdobyciem, utrzymaniem i wykonywa-
niem władzy”10. Autor wymienia także dziesięć obszarów zainteresowań, 
wśród których znajdują się (istotne z punktu widzenia niniejszej książki): 
teoria polityki i myśl polityczna11. Politologia jest też interdyscyplinarną 
dziedziną nauki, która korzysta z ustaleń wywodzących się z innych obsza-
rów humanistyki i nauk społecznych, takich jak historia, filozofia, socjolo-
gia czy prawo12.

Badania związane ze sferą polityki odbywają się zawsze w określonej 
rzeczywistości społecznej, dotykając delikatnej materii relacji społecznych  
w obrębie wspólnoty politycznej. „Politologia – pisze Barbara Krauz-Mo-
zer, – to ciągła konfrontacja tego, co obserwujemy z tym, co na ten temat 
myślimy; to ciągłe współistnienie koncepcyjności i doświadczenia, to two-
rzenie teorii (modeli) i języka do opisu oraz wyjaśniania zjawisk politycz-
nych. W tym sensie można naukę o polityce pojmować również jako sztukę 
wymagającą zaangażowania, wyobraźni i odwagi, ponieważ badanie i pisa-
nie o polityce jest zarazem próbą wpływania na jej przebieg”13. Metodolo-
giczna świadomość oraz osadzenie badań w kontekście społecznym mogą 
pozwolić na stworzenie wiedzy użytecznej, która umożliwi nie tylko teore-
tyczną, ale i praktyczną refleksję nad polityką.

Podejmowane przez twórców kultury popularnej diagnozy społecznej  
i politycznej kondycji społeczeństw czy państw mogą stanowić materiał 
badawczy dla nauk o polityce, niezależnie od medium, w którym są pre-
zentowane. Wskazane wcześniej korzyści płynące dla badań politologicz-
nych z analiz fikcji politycznej dowodzą wartości odwołania się do nich 

10 A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004, s. 31.
11 Ibidem, s. 32.
12 Ibidem, s. 46–67. Autor prezentuje schemat relacji pomiędzy tymi dziedzinami  

w układzie hierarchicznym (s. 66).
13 B. Krauz-Mozer, Teorie polityki, s. 9.
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podczas rozważań nad tematami badawczymi typowymi dla nauk o poli-
tyce. Sztuki wizualne, do których należą komiksy, nie unikają podejmowa-
nia trudnych politycznie tematów, także tych dotykających sfery idei, co 
opisano w książce Sztuki wizualne jako nośniki ideologii14. Poniżej chciał-
bym wskazać kilka przykładów badań komiksu mieszczących się w szero-
ko rozumianych naukach o polityce.

Dariusz Czywilis w artykule zatytułowanym Komiks amerykańskiego 
«głównego nurtu» jako forma komentarza politycznego dokonał przeglądu 
politycznie zorientowanych komiksów amerykańskich wydawanych przez 
dominujące na tym rynku wydawnictwa15. Autor wskazuje na zdolność tego 
medium do promowania amerykańskiego mitu oraz sposób w jaki komik-
sy o superbohaterach, stanowiące większość amerykańskiego rynku, rezo-
nują bieżące problemy społeczno-polityczne. Autor wskazuje także na bar-
dziej subwersywne tytuły pojawiające się w komiksach amerykańskiego 
głównego nurtu, choć w liniach wydawniczych adresowanych do dojrzal-
szych czytelników16.

Interesującym przykładem badań nad komiksem łączących perspekty-
wy nauk o polityce, geografii politycznej i kulturoznawstwa są dociekania 
Jasona Dittmera nad fenomenem narodowych superbohaterów17. W książ-
ce Captain America and the Nationalist Superhero: Metaphors, Narratives, 
and Geopolitics oraz licznych artykułach18 autor przyjrzał się między inny-
mi sposobom konstrukcji tego rodzaju bohaterów, zawartości takich nar-
racji oraz ich znaczeniu w kreowaniu obrazu państw, których wartości tacy 
superbohaterowie personifikują.

Filozoficzne aspekty komiksu, w tym te związane z filozofią polityczną, 
są przedmiotem refleksji w książkach wydawanych w ramach serii Popular 

14 Sztuki wizualne jako nośniki ideologii, red. M. Lisiecki, Toruń 2009.
15 D. Czywilis, Komiks amerykańskiego «głównego nurtu» jako forma komentarza poli-

tycznego, w: ibidem, s. 215–231.
16 Wymienia wśród nich także V jak Vendetta.
17 Szerzej o nim piszę w kolejnym podrozdziale.
18 J. Dittmer, Captain America and the Nationalist Superhero: Metaphors, Narratives, 

and Geopolitics, Philadelphia 2013; J. Dittmer, Captain America’s Empire: Reflections on 
Identity, Popular Culture, and Post-9/11 Geopolitics, „Annals of the Association of Ameri-
can Geographers” 2005, Vol. 95, No. 3, s. 626–643; idem, Captain Britain and the Narra-
tion of Nation, „The Geographical Review” 2011, Vol. 101, No. 1, s. 71–87.
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Culture and Philosophy. W tomie X-Men and Philosophy autorzy podjęli wąt-
ki społeczne ukazane w poszczególnych historiach o mutantach, zajmując się 
takimi kwestiami, jak odmienność i wzbudzane przez nią obawy czy proble-
matyka rasowa19. Z kolei w tomie Superman and Philosophy przyjrzano się 
problemom związanym z etycznym wykorzystaniem posiadanych przez 
protagonistę mocy, poddano analizie jego postać odwołując się do nietz-
scheańskiej wizji nadczłowieka, przyjrzano się też zagadnieniom sprawie-
dliwości czy przemocy20. Natomiast tom poświęcony postaci Iron Mana 
analizuje na przykładzie tej postaci problemy związane postępem techno-
logicznym czy korporacyjnym bogactwem i praktykami21.

Przekazy propagandowe przedstawiane w komiksach poddał analizie 
Fredrik Strömberg. W książce Comic Art Propaganda: A Graphic History22 
zebrał liczne przykłady wykorzystania komiksowych narracji do propago-
wania różnych idei i zachowań. Poddał analizie między innymi komiksy 
zachęcające do udziału w działaniach wojennych, wskazujące politycznych 
przeciwników czy też propagujące określone postawy społeczne. Zdaniem 
autora propagandowa siła komiksów tkwi w hybrydowej naturze medium 
zwiększającej siłę jego oddziaływania.

Analiza treści. Podstawowe ramy teoretyczne dla analizy ideologicznej 
powieści graficznej V jak Vendetta stanowią opisane w poprzednim roz-
dziale założenia brytyjskiej szkoły studiów kulturowych. Sama zaś analiza 
ideologiczna, jak wspomniałem we wstępie, wymaga interdyscyplinarnego 
podejścia metodologicznego. Biorąc pod uwagę specyfikę medium jakim 
jest komiks, wydaje się, że jakościowa analiza treści stworzy możliwość 
dogłębnej interpretacji, zarówno przekazów słownych, jak i wizualnych23. 
Ponadto analiza ideologiczna bardziej skupia się na znaczeniach badanych 

19 X-Men and Philosophy: Astonishing Insight and Uncanny Argument in the Mutant 
X-Verse, eds. R. Housel, J.J. Wisnewski, Hoboken 2009.

20 Superman and Philosophy: What Would the Man of Steel Do?, ed. M.D. White, Chi-
chester 2013.

21 Iron Man and Philosophy: Facing the Stark Reality, ed. M.D. White, Hoboken 2010.
22 F. Strömberg, Comic Art Propaganda: A Graphic History, Lewes 2010.
23 Możliwe jest także przyjęcie bardziej ilościowego schematu badawczego, jednakże 

specyfika treści ideologicznych poddaje się lepszemu oglądowi przy zastosowaniu bardziej 
elastycznych podejść jakościowych. O bardziej ilościowej odmianie analizy treści wizual-
nych, vide: G. Rose, Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań 
nad wizualnością, tłum. E. Klekot, Warszawa 2015, s. 83–100.
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treści, niż poszukiwaniu ilościowej reprezentacji poszczególnych kategorii 
w samym tekście. W jakościowej analizie tekstu, jak pisze Aleksandra Se-
klecka, „zwraca się uwagę właśnie na znaczenie przekazu bądź intencje 
nadawcy”24.

Przedmiotem analizy będą treści ideologiczne pojawiające się zarówno 
w warstwie słownej, jak i wizualnej powieści graficznej V jak Vendetta. Jest 
to bowiem komiks zawierający stosunkowo rozbudowaną warstwę teksto-
wą. Alan Moore i David Lloyd umożliwili każdej ze stron analizowanego 
spektrum ideologicznego artykulację własnych przekonań składających 
się na wyznawany system idei. Analizując wypowiedzi bohaterów, będę 
zwracał uwagę na kluczowe elementy odnoszące się do zawartości faszy-
stowskiego i anarchistycznego systemu idei, identyfikacji ideologicznej po-
staci oraz wpływu wywieranego przez te idee. Równie ważne będą uzasad-
nienia podejmowanych przez protagonistę działań subwersywnych wobec 
hegemonicznego systemu.

W przypadku warstwy wizualnej przedmiotem zainteresowania będą 
obrazy konotujące określone wyobrażenia związane z systemami ideolo-
gicznymi. Szczególny nacisk zostanie położony, ze względu na hybrydową 
naturę medium, na relację pomiędzy słowem a towarzyszącym mu obra-
zem. Możliwości narracyjne medium komiksowego pozwalają bowiem na 
szeroką paletę sposobów łączenia treści, które wpływają na sposób inter-
pretacji tekstu25. Przykładowo możliwość zamieszczenia w jednym kadrze 
treści słownych i wizualnych sprzecznych wobec siebie otwiera pole do 
skomplikowanego negocjowania znaczeń. V jak Vendetta to powieść gra-
ficzna, której twórcy celowo eksperymentowali z formą komiksowego me-
dium26, co z kolei wymusza elastyczne podejście do analizy treści w nim 
zawartych.

Przykładem opisywanej, choć nienazwanej wprost przez autora artykułu, 
jakościowej analizy treści zastosowanej w badaniach politycznych aspektów 
komiksu jest tekst Jeffa Williamsa, w którym pokazuje on różne poziomy 

24 A. Seklecka, Analiza treści, w: R. Bäcker et al., Metodologie badań politologicznych, 
Warszawa 2016, http://www.ptnp.org.pl/books/metodologia_badan_politologicznych.pdf, 
dostęp: 20.12.2018, s. 166.

25 Bardziej szczegółowo pisałem o specyfice tego medium w rozdziale pierwszym.
26 Szerzej piszę o tym w rozdziale trzecim.
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subwersywności występujące w amerykańskim komiksie27. Williams anali-
zuje w nim, w świetle koncepcji hegemonii kulturowej Antonio Gramsciego, 
treść wybranych zeszytów komiksowych wydanych w Stanach Zjednoczo-
nych i stara się określić poziom ich niezgodności z dominujących przeka-
zem kulturowym.

Elementem, który należy uwzględnić przy analizie treści pod kątem re-
konstrukcji systemów ideologicznych, jest też kontekst, w którym osadzony 
jest dany tekst. Idee polityczne w powieści graficznej V jak Vendetta muszą 
być zatem odczytywane w świetle zachodniej filozofii politycznej i aksjolo-
gii. Na ulokowanie dzieła Moore’a i Lloyda w tym kontekście wskazuje 
wiele intertekstualnych aluzji, które pojawiają się tekście.

Intertekstualność. Jak zauważył Charles Bazerman: „Słyszeliśmy wcze-
śniej prawie każde słowo czy frazę, jakiej używamy. Nasza oryginalność  
i kunszt w roli pisarzy bierze się z tego, w jaki sposób łączymy na nowo te 
słowa, dopasowując je do naszej specyficznej sytuacji, potrzeb i celów, ale 
zawsze musimy polegać na wspólnych zasobach języka, które dzielimy  
z innymi”28. Odwoływanie się zatem przez autorów tekstów kultury do in-
nych dzieł jest zjawiskiem naturalnym. Umiejętnie przywołane teksty z ol-
brzymiego dorobku kultur lokalnych czy kultury globalnej mogą z jednej 
strony wzbogacić dzieło artysty, z drugiej lokują je w ramach określonego 
kontekstu kulturowego, umożliwiając odczytanie go poprzez odwołanie się 
do posiadanego kapitału kulturowego.

Charles Bazerman określa jako intertekstualność „związek, jaki każdy 
tekst ma z otaczającymi go tekstami”29. Wskazuje także na to, że „analiza 
intertekstualna bada relację stwierdzenia do tego morza słów, to, jak pozy-
cjonuje się ono wobec innych słów”30. Według Bazermana każdy tekst za-
nurzony jest w poprzedzających jego powstanie tekstach. Ich wpływ może 
przejawiać się na wiele sposobów, nawet bez wyraźniej intencji ze strony 

27 J. Williams, Comics: A Tool of Subversion?, „Journal of Criminal Justice and Popular 
Culture” 1994, Vol. 2, No. 6, s. 129–146, https://www.albany.edu/scj/jcjpc/vol2is6/comics.
html, dostęp: 21.01.2019.

28 Ch. Bazerman, Intertextuality: How Texts Rely on Other Texts, w: What Writing Does 
and How It Does It: An Introduction to Analyzing Texts and Textual Practices, eds. Ch. Ba-
zerman, P. Prior, L. Erlbaum, London–Mahwah, NJ 2004, s. 83.

29 Ibidem, s. 84.
30 Ibidem.
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twórcy bądź twórców danego tekstu. Poziom czy też głębia intertekstual-
ności zależy od stopnia związków pomiędzy powiązanymi tekstami. Bazer-
man ukazuje także różne techniki czy sposoby intertekstualnych odwołań, 
których spektrum rozciąga się od bezpośrednich cytatów, poprzez pośred-
nie odniesienia, po językowe podobieństwa czy zbieżności lub podobień-
stwa w stylach komunikowania31.

Matthew Freeman wskazuje, że pierwsza zastosowała ten termin Julia 
Kristeva w tekście Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature 
and Art, który został opublikowany w 1980 roku32. Zauważa on także, że 
źródeł tego pojęcia można szukać w twórczości Rolanda Barthesa. Kristeva 
i Barthes definiowali pojęcie intertekstualności w oparciu o założenie, że 
każdy tekst istnieje w związku/relacji z innymi tekstami. Ponadto Freeman 
rozważa poststrukturalistyczne teorie intertekstualności, aby uznać je za 
„rozwinięcie narracji poza tekstem”33. Takie podejście do zjawiska inter-
tekstualności wskazuje, że dany tekst może być odczytany w oderwaniu od 
innych bądź jako część kompleksowej sieci odniesień i powiązań.

Z kolei William Irwin podchodzi krytycznie do pojęcia intertekstualno-
ści, określając je jako „modne określenie aluzji i wpływów”34 i, podobnie 
jak Freeman, wskazuje jako jego źródło teksty Kristevej i Barthesa. Irwin 
próbuje wykazać, że intertekstualność to tylko rodzaj intelektualnego żargo-
nu. Jego zdaniem odnoszące się do intertekstualności teorie nie wyjaśniają 
sposobu jej działania. Z kolei odczytywanie tekstu przez pryzmat jego re-
lacji z innymi tekstami pomniejsza, zdaniem Irwina, znaczenie autora 
dzieła. Irwin jest skłonny raczej określać relacje pomiędzy tekstami mia-
nem aluzji, gdyż jego zdaniem lepiej oddaje on naturę „zjawisk obszaru 
autor-tekst”35.

Najważniejszym aspektem związanym z intertekstualnością wydaje się 
ten sugerowany przez Williama Irwina. Analizując odniesienia intertek-
stualne należy nie tylko poszukiwać ich źródeł, ale przede wszystkim przyj-

31 Ibidem, s. 86–89.
32 M. Freeman, Intertexts, Trantexts and Paratexts: Following the Yellow Brick Roads of 

Fin-de-siècle Children’s Fiction, „Kultura Popularna” 2016, nr 1 (47), s. 5.
33 Ibidem.
34 W. Irwin, Against Intertextuality, „Philosophy and Literature” 2004, Vol. 28, No. 2,  

s. 227–228.
35 Ibidem, s. 227–242.
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rzeć się temu w jaki sposób zostały one użyte, jaki był prawdopodobny 
zamysł autora w odwołaniu się do tych konkretnych tekstów kultury. In-
tencje autora lub autorów wydają się kluczowe dla zrozumienia znaczenia 
przywołania pierwotnego dzieła w nowym tekście. Konieczne jest także 
przyjrzenie się temu, co elementy przywołanego tekstu oraz sposób, w jaki 
zostały włączone do powstającego dzieła, mówią nam o postaciach i rze-
czywistości nowego świata przedstawionego. Z punktu widzenia analizy  
i interpretacji powieści graficznej V jak Vendetta istotną wydaje się także 
rekonstrukcja przywoływanych w niej ideologii społecznych czy politycz-
nych, tego, co one konotują oraz w jaki sposób wpływają na odczytanie 
dzieła Alana Moore’a i Davida Lloyda.

2.2. Komiks i polityka

Przenikanie się światów kultury popularnej i polityki oznacza także 
upolitycznienie mediów. Komiks u swego zarania był medium politycznie 
zaangażowanym, zarówno po stronie sprawujących władzę, jak i sił wobec 
niej opozycyjnych. Pisząc o historii komiksu amerykańskiego i brytyjskie-
go w kontekście społecznym i kulturowym, Bradford W. Wright i James 
Chapman pokazują, w jaki sposób komiks odzwierciedlał życie społeczno-
-polityczne kolejnych pokoleń Amerykanów i Brytyjczyków36. Na począt-
ku lat osiemdziesiątych Max J. Skidmore i Joey Skidmore wskazywali na 
rosnące znacznie politycznych treści zawartych w komiksie oraz na rosną-
ce ich zniuansowanie. Porównując polityczny przekaz zawarty w komik-
sach złotej i srebrnej epoki, wskazywali na mniej propagandowy, a bardziej 
analityczny charakter tekstów powstających od lat sześćdziesiątych dwu-
dziestego wieku37.

Polityczne treści pojawiające się komiksach ewoluowały wraz pojawie-
niem się komiksów kontrkulturowych, które zerwały z wymuszoną przez 
Kodeks komiksowy poprawnością odnoszącą się między innymi do ich 

36 Vide: B.W. Wright, Comic Book Nation: The Transformation of Youth Culture in Ame-
rica, Baltimore–London 2003 oraz J. Chapman, British Comics: A Cultural History, Lon-
don 2011.

37 M.J. Skidmore, J. Skidmore, More Than Mere Fantasy: Politcal Themes in Comic Books, 
„The Journal of Popular Culture” 1983, Vol. 17, No. 1, s. 83–92.
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tematyki. Stały się one jednym z kolejnych, obok choćby muzyki rockowej 
lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, sposobów kontestacji zastanego 
porządku, a poprzez swoją niezgodę na estetyczną i tematyczną dominację 
kultury głównego nurtu poszerzyły zakres artystycznej swobody wypo-
wiedzi. Epoka brązu, która nastała w komiksie głównego nurtu w połowie 
lat siedemdziesiątych, obfitowała w opowieści pokazujące skomplikowane 
problemy ówczesnych społeczeństw. Jednak dopiero w latach osiemdzie-
siątych diagnozy społeczne i polityczne, których nie brak we współcze-
snym komiksie, stały się, choć nie bez oporów, elementem publikacyjnej 
codzienności. Komiksy pozwalają autorom i czytelnikom na wspólną re-
fleksję dotyczącą kondycji współczesnego świata czy poszczególnych spo-
łeczeństw. Autorzy poruszają w nich szerokie spektrum tematów: wojnę  
i jej wpływ na losy jej uczestników i kolejnych pokoleń (Maus Arta Spie-
gelmana, Charley’s War Pata Millsa i Joe Colquhouna), konsekwencje raso-
wej nienawiści (Deogratias. Opowieść o Rwandzie Jean-Phillipe’a Stassena) 
czy relacje między jednostkami (Blankets Craiga Thompsona). Zależnie od 
intencji i zdolności ich twórców dzieła mogą stać się cennym źródłem 
umożliwiającym lepsze zrozumienie otaczającego świata, a także elemen-
tem jego przemiany.

Poniższy przegląd komiksów oraz powieści graficznych poświęconych 
tematyce politycznej ma jedynie na celu ukazanie bogactwa komiksu jako 
medium politycznie zaangażowanego. Przytoczone przykłady to jedynie 
niewielki wybór opowieści, w których tematyka społeczno-polityczna od-
grywa główną rolę. Jak zauważyła w artykule poświęconym rosnącemu 
upolitycznieniu superbohaterów Nicole Herviou, nie jest to zjawisko nowe, 
gdyż „Kapitan Ameryka znokautował Hitlera, gdy Stany Zjednoczone były 
wciąż oficjalnie neutralne w drugiej wojnie światowej. Batman narodził się 
w związku z bezsensowną przemocą z użyciem broni palnej; nie jest kibi-
cem NRA. Superman jest dosłownie uchodźcą stworzonym przez żydow-
skich imigrantów. X-Meni często odtwarzają zmagania społeczności LGB-
TQ+”38. Upolitycznienie komiksu, zwłaszcza jeśli obarczane jest zarzutem 

38 N. Herviou, Superhero Comics Creators: We’re Political, and always have been, Ma-
shable, https://mashable.com/2017/03/16/politics-in-comics/?europe=true#alQ294wVROq8, 
dostęp: 18.09.2018.
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nadmiernego eksponowania lewicowych ideałów, postrzegane bywa, jak  
w przypadku ruchu Comicsgate39, jako coś złego. Nie wpływa to jednak na 
swobodę wyrazu komiksowych twórców40.

Wojna. Komiksy wojenne to prawdopodobnie jeden z najpopularniej-
szych komiksowych gatunków. Jak zauważył Fredrik Strömberg, „Wojna, 
komiks oraz propaganda stanowią owocne połączenie”41. Bohaterskie czyny 
żołnierzy walczących na frontach licznych wojen dziewiętnastego i dwu-
dziestego wieku przyciągały uwagę młodych czytelników oraz stanowiły 
rozrywkę dla wysyłanych na front żołnierzy. Komiksy wojenne publikowa-
ne w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku w Stanach Zjedno-
czonych odznaczały się silną wymową propagandową. Stanowiły one część 
wojennego wysiłku, który nakierowany był na odparcie nazistowskiego  
i japońskiego zagrożenia. Najpopularniejsi komiksowi herosi stali się częścią 
wojennej propagandy, wskazując odbiorcom właściwe zachowania i posta-
wy42. Ponadto odwoływały się one do krzywdzących stereotypów narodo-
wych, z wyraźnym zamiarem poniżenia i dehumanizacji przeciwnika43.

Współczesne komiksy wojenne ukazują bardziej skomplikowane obrazy 
konfliktów zbrojnych, niezależnie od tego czy odwołują się w swojej treści 
do historycznych, czy aktualnych wydarzeń. Mniej w nich stereotypowych 
wizerunków stron konfliktu, a więcej próby zrozumienia jego natury oraz 
motywacji uczestników. Autorzy chętniej przyglądają się także losom jed-
nostek, które muszą radzić sobie z wywołanymi przez niezależne od nich 
zdarzenia traumami. Z tej perspektywy można przyjrzeć się dziełu Arta 
Spiegelmana Maus, w którym próbuje on zrozumieć swoje relacje z ojcem 
Władkiem, a także przez pryzmat wojennych losów ojca przyjrzeć się Za-

39 Szerzej: JA Micheline, Comicsgate is the latest Front in the ongoing Culture Wars, The 
Guardian, https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/sep/11/poison-comicsgate- 
racism-misogyny-take-a-stand, dostęp: 12.09.2018.

40 Co oczywiście w większym stopniu dotyczy publikowania w mniejszych oficynach 
wydawniczych, które skupiają się na autorskich komiksach.

41 F. Strömberg, Comic Art Propaganda, s. 38.
42 C. Scott, Written in Red, White, and Blue: A Comparison of Comic Book Propaganda 

From World War II and September 11, „The Journal of Popular Culture” 2007, Vol. 40, No. 2, 
s. 330–335.

43 Ibidem, s. 327–328 oraz M. Conroy, War Comics: A Graphic History, Lewes 2009,  
s. 64–65 i 70–71.
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gładzie44. Akcja komiksu rozgrywa się na dwóch płaszczyznach czaso-
wych. Na pierwszej przyglądamy się współczesnym relacjom ojciec – syn, 
na drugiej poznajemy życie Władka w okupowanej Polsce, gehennę obozu 
koncentracyjnego oraz jego ucieczkę na Zachód. Spiegelman unika w swo-
jej pracy uproszczeń, tworząc skomplikowany obraz Holocaustu, dzięki 
czemu pozycja ta zyskała uznanie wśród czytelników literatury głównego 
nurtu45.

Prowadzona przez Stany Zjednoczone wojna w Wietnamie stała się te-
matem licznych komiksowych opowieści skupiających się na różnych aspek-
tach konfliktu. Na życiu zwykłych żołnierzy koncentruje swoją opowieść  
o wojnie w Wietnamie Will Eisner. Jego Last Day in Vietnam: A Memoir 
skupia się na ich marzeniach, pragnieniu powrotu do domu, a także radze-
niu sobie z traumą po śmierci kolegów. Zebrane w tomie krótkie opowieści, 
dzięki skupieniu uwagi na losie dotkniętych wojną jednostek zyskują na 
dramatyzmie i prowokują do refleksji o naturze wojny jako takiej46. Fakt, 
że sam Eisner był wojennym weteranem, z pewnością wpływał na sposób 
prezentacji losów bohaterów jego komiksu. Z kolei scenarzysta Garth En-
nis i rysownik Steve Dillon w poświęconych wojnie w Wietnamie trzech 
zeszytach serii Kaznodzieja podążają tropem klasycznych opowieści o tym 
konflikcie47. Autorzy pokazują codzienne życie amerykańskich żołnierzy 
w Wietnamie, ich zagubienie w niesprzyjających warunkach, próby dotrwa-
nia do końca zmiany, czy codzienne obowiązki. Najważniejszym, co umoż-
liwia przeżycie, jest prawdziwa przyjaźń. Tylko ona zapewnia szansę na 
przetrwanie tego piekła na ziemi. Jednocześnie podczas pobytu w Wietna-
mie bohaterowie stopniowo uświadamiają sobie, że walczą w imię pań-

44 A. Spiegelman (scen. i rys.), Maus, t. 1: Mój ojciec krwawi historią, tłum. P. Bikont, 
Kraków 2001 i A. Spiegelman (scen. i rys.), Maus, t. 2: I tu się zaczęły moje kłopoty, tłum. 
P. Bikont, Kraków 2001.

45 Vide: M. Conroy, War Comics, s. 88.
46 W. Eisner (scen. i rys.), Last Day in Vietnam: A Memory, Milwaukie 2000.
47 Tematyka wietnamska pojawia się we wspomnianym komiksie w zeszytach zatytu-

łowanych: Tak zaczęła się moja historia, Teksas i Spaceman oraz Kraina złych rzeczy, vide 
odpowiednio: G. Ennis (scen.), S. Dillon (rys.), Kaznodzieja, t. 3: Aż do końca świata, przeł. 
M. Drewnowski, Warszawa 2003, s. 33–46; G. Ennis (scen.), S. Dillon (rys.), Kaznodzieja, 
t. 5: Dumni Amerykanie, tłum. M. Drewnowski, Warszawa 2004, s. 3–27 oraz G. Ennis 
(scen.), S. Dillon (rys.), Kaznodzieja, t. 11: Salvation, tłum. M. Drewnowski, Warszawa 
2006, s. 218–249.
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stwa, które wykorzystuje ich do realizacji geopolitycznych celów, nie zwa-
żając na koszty ponoszone przez jednostki48.

Komiksy wojenne stają się także przyczynkiem do głębszych refleksji 
dotyczących natury wolności. W zainspirowanym prawdziwymi wydarze-
niami49 komiksie Lwy z Bagdadu Brian K. Vaughan i Niko Henrichon50 
opisali losy porzuconych w bagdadzkim zoo zwierząt. Lwy urodzone na 
swobodzie rozumiały czekające na nie wyzwania, z kolei dla urodzonych  
w zoo zwierząt oswojenie się z wolnością nie było łatwe. Używając ezopo-
wych rozwiązań twórcy powieści graficznej zadali fundamentalne pytania 
dotyczące natury wolności w dobie wojny z terroryzmem. Zastrzelenie na 
końcu lwów przez amerykańskich żołnierzy niosących Irakijczykom wol-
ność, może być odczytywane jako ironiczny komentarz do prowadzonej 
wówczas polityki.

Narodowi superbohaterowie. „Z pewnością – jak piszą M.J. Skidmore 
i J. Skidmore – większość dzieci Złotej Epoki nie miało świadomości, że 
ich komiksy stanowiły propagandę. Krytycy skupiali się na atakowaniu ob-
razów przemocy i zbrodni, ale nie na ideologii, poza może pojedynczymi 
psychiatrami, którzy mogli ponarzekać sobie na to jak uwielbienie dla su-
perbohaterów może promować faszyzm. Tak czy inaczej znacząca część 
komiksów była zawsze silnie polityczna. W Złotej Epoce komiksy były szo-
winistyczne, zakładały, że dobro i zło da się wyraźnie rozróżnić w każdej 
sytuacji i nachalnie przedstawiały Stany Zjednoczone jako ucieleśnienie 
wszystkiego, co słuszne. Ponadto często były jawnie rasistowskie, czasem 
posuwając się do wprowadzania stereotypowych postaci «Murzynka Bam-
bo» jako elementu humorystycznego. To dominujące podejście zostało 
dobrze podsumowane w czasie II wojny światowej przez Kapitana Amery-
kę Złotej Epoki, który często wyrażał pogląd, że jeśli chodzi o Żółtków, to 

48 Szerzej o obrazie wojny wietnamskiej w serii Kaznodzieja, vide: W. Lewandowski, 
Siedem małych słów. Obraz wojny wietnamskiej w komiksie «Kaznodzieja» Gartha Ennisa  
i Steve’a Dillona, w: 50 twarzy popkultury, red. K. Olkusz, Kraków 2017, s. 623–640, https://
factaficta.files.wordpress.com/2017/07/50–twarzy-popkultury-red-ksenia-olkusz1.pdf, 
dostęp: 20.12.2017.

49 US Troops Kill Baghdad Lions, BBC News, http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_
east/2966107.stm, dostęp: 22.11.2018.

50 B.K. Vaughan (scen.), N. Henrichon (rys.), Lwy z Bagdadu, tłum. T. Sidorkiewicz, 
Warszawa 2008.
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«niech zdychają»!”51 Nic zatem dziwnego, że komiksowi superbohaterowie 
otrzymali, zwłaszcza podczas drugiej wojny światowej, zadanie wskazania 
czytelnikom godnych naśladowania postaw patriotycznych. Specyficzną 
kategorią wśród tego rodzaju postaci są narodowi superbohaterowie (na-
tionalistic supeheroes)52, którzy stanowią popkulturową projekcję tożsamości 
danego narodu. Jason Dittmer, traktując tożsamość narodową w powiąza-
niu z kulturą popularną jako rodzaj opowieści (narracji) podlegającej nie-
ustannej konstrukcji i dekonstrukcji, wskazuje że musi się ona odnosić do 
realiów świata, który znany jest odbiorcom historii53. Z kolei Richard Rey-
nolds zauważył, że: „superbohaterowie mogą być zdolni do przejawów pa-
triotyzmu oraz lojalności w stosunku do państwa”54. Serializacja losów tego 
rodzaju bohaterów może z kolei ukazać przemiany zachodzące w społe-
czeństwach, których są oni symbolami.

Pierwszym narodowym superbohaterem, który pojawił się na komik-
sowych planszach w 1941 roku, był Kapitan Ameryka (Captain America). 
Stworzony w wyniku medycznych eksperymentów, które zmieniły słabo-
witego Steve’a Rogersa w superżołnierza, miał on uosabiać amerykańskie 
wartości, o które gotów był walczyć. Na okładce pierwszego zeszytu Kapi-
tan Ameryka uderza w twarz Adolfa Hitlera, co było czytelną aluzją do 
zaangażowania się Stanów Zjednoczonych w wojnę przeciw nazistowskie-
mu zagrożeniu dla wolnego świata55. Ważny, na co zwraca uwagę Dittmer, 
był także sposób powołania do życia tego superbohatera. Zdaniem tego 
autora geneza narodowego superbohatera jest odbiciem wartości samego 
narodu56. W przypadku Kapitana Ameryki jest to postęp i chęć opanowa-
nia ziemi przy pomocy osiągnięć nauki.

51 M.J. Skidmore, J.Skidmore, More Than Mere Fantasy, s. 84.
52 Termin nationalistic superhero można także przetłumaczyć jako nacjonalistyczni super-

bohaterowie. Jednak biorąc pod uwagę negatywne konotacje słowa nacjonalizm w języku 
polskim określenie tego typu superbohaterów mianem narodowych wydaje się bardziej neu-
tralne.

53 Confer: J. Dittmer, Captain Britain..., s. 73‑74. Koncepcja tożsamości, którą przyj-
muje w swoich rozważaniach, inspirowana jest ideami Homi Bhabhy.

54 R. Reynolds, Super Heroes: A Modern Mythology, Jackson 1994, s. 16.
55 Komiks ten ukazał się kilka miesięcy przed oficjalnym przystąpieniem Stanów Zjed-

noczonych do działań wojennych.
56 Vide: J. Dittmer, Captain Britain..., s. 74–78.
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W przypadku brytyjskiego superbohatera narodowego, jego geneza łą-
czy w sobie elementy naukowe i mitologiczne. Kapitan Brytania (Captain 
Britain), który zadebiutował w 1976 roku łamach magazynu „Captain Bri-
tain Weekly”, narodził się w kamiennym kręgu dokonując wyboru magicz-
nego artefaktu, który przyjął z ręki Merlina. Wcześniej Brian Braddock, 
który stał się Kapitanem Brytanią, był młodym fizykiem pracującym w za-
awansowanym technicznie centrum badawczym Darkmoore. Jednak to 
jego osadzenie w brytyjskiej mitologii staje się źródłem jego ideologicznej 
legitymizacji57. Przygody Kapitana Brytanii osadzone były we współcze-
snym brytyjskim kontekście społeczno-politycznym, ponadto pozwalały 
także na odniesienie się do kondycji anglo-amerykańskich „specjalnych 
relacji”58. Warto także wspomnieć, że jednym ze scenarzystów tworzących 
historie o brytyjskim superbohaterze był Alan Moore59.

Sytuacja polityczna sprzyja pojawianiu się superbohaterów, którzy mają 
wspomagać tworzenie się lub w ważnych momentach wzmacniać poczucie 
narodowej tożsamości. Rok przed szkockim referendum niepodległościo-
wym, które odbyło się 18 września 2014 roku, ukazał się komiks Saltire: 
Invasion. Zawierał on dwie historie opowiadające o szkockim superboha-
terze narodowym, który narodził się przed wiekami w wyniku magicznych 
rytuałów. Jego zadaniem była obrona ziem szkockich60 przed najeźdźcami. 
Publikacja pierwszego tomu Saltire’a spowodowała zarzuty dotyczące jego 
upolitycznienia. Na internetowych forach można było przeczytać nieprzy-
chylne komentarze co do jego zawartości: „Czy napisał to Alex Salmond?”, 
„Sklep z komiksami w mojej okolicy reklamuje szkockiego superbohatera. 
Nienawidzę tego nacjonalistycznego g***na” lub „Po co Szkocji własny su-
perbohater? Co jest nie tak z Kapitanem Brytanią?”61. Za odpowiedź na 

57 Jest to o tyle istotne, że twórcą postaci Kapitana Brytanii był Amerykanin Chris 
Claremont.

58 Confer: J. Dittmer, Captain Britain..., s. 82‑83 oraz J. Chapman, British Comics,  
s. 182‑189.

59 Na polskim rynku ukazał się w ramach Wielkiej Kolekcji Komiksów Marvela frag-
ment jego runu, zob. A. Moore (scen.), A. Davis (rys.), Kapitan Brytania: Zakręcony świat, 
tłum. M. Starosta, Warszawa 2017.

60 Nawet wtedy, kiedy nie były jeszcze faktycznie określane tym mianem.
61 C. Ferguson, Scottish Superhero’s Controversy As Referendum Nears, Bleeding Cool, 

https://www.bleedingcool.com/2014/08/31/scottish-superheros-controversy-as-referen-
dum-nears, dostęp: 9.10.2014.
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tego rodzaju zarzuty mogą posłużyć słowa scenarzysty komiksu, który 
stwierdził, że ten „komiks jest tak samo patriotyczny jak Irn-Bru” oraz że 
„komiksy nie powinny przesądzać o politycznych wyborach obywateli”62.

Niezależnie jednak od intencji autorów narodowi superbohaterowie 
mo gą wzbudzać duże zainteresowanie oraz kontrowersje, co jest pokło-
siem ich swoistej, wspominanej wcześniej, funkcji barometru społecznych 
i politycznych nastrojów. Szerokim echem odbiła się śmierć Steve’a Roger-
sa, który nosił kostium Kapitana Ameryki. Śmierć tego bohatera, oprócz 
knowań komiksowych złoczyńców, była także wynikiem konfliktu w łonie 
samych superbohaterów dotyczącego akceptowanych form współpracy  
z amerykańskim rządem, czemu poświęcona była napisana przez Marka 
Millara, a narysowana przez Steve’a McNivena, seria Wojna domowa (Civil 
War)63. Kapitan Ameryka opowiedział się w niej za wolnością superboha-
terów do prowadzenia działań wedle tradycyjnego amerykańskiego katalo-
gu wartości popartego indywidualnym kodeksem moralnym, a nie narzuco-
nych przez rząd i wspierających go superbohaterów. Nie chcąc powodować 
ofiar wśród Amerykanów, Kapitan poddał się i miał zostać osądzony, jed-
nak został zamordowany na schodach gmachu sądu. Ed Brubaker, autor 
scenariusza omawianego komiksu, był zaskoczony oddźwiękiem z jakim 
spotkała się śmierć ikonicznej dla amerykańskich czytelników i obywateli 
postaci64. Jednym z najczęściej pojawiających się, w kontekście śmierci sym-
bolu Ameryki, było pytanie o znaczenie tego wydarzenia: czy jego śmierć 
stanowiła popkulturowy komentarz wobec zmian społecznych zachodzą-
cych w Stanach Zjednoczonych ery wojny z terroryzmem, w których wol-
ność obywateli ustępowała „potrzebie” zwiększonej kontroli ich zachowań 
w celu zapewnienia im bezpieczeństwa. Czy była to jeszcze Ameryka Ka-
pitana Ameryki, czy konieczne było pojawienie się nowego superbohatera 
ucieleśniającego nowe oblicze krainy wolności? Niezależnie od odpowiedzi 

62 A. Youngson, We Could be Heroes, Press and Journal, https://www.pressandjournal.
co.uk/fp/lifestyle/315593/heroes, dostęp: 9.10.2014.

63 M. Millar (scen.), S. McNiven (rys.), Wojna domowa, tłum. T. Sidorkiewicz, Warsza-
wa 2014. Fabuła ta była w pewnym stopniu inspiracją dla filmu Kapitan Ameryka: Wojna 
domowa z 2016 roku.

64 E. Brubaker (wywiad dla Marvel Spotlight), The Man Who Killed Captain America, 
w: E. Brubaker (scen.), S. Epting, M. Perkins, M. Lark, J.P. Leon, T. Palmer, J. Pulido, M. Mar-
tin, L. Weeks, S. Gaudiano, R. Hoberg, J. Delperdang (rys.), Captain America Omnibus, 
Vol. 1, New York 2007, brak paginacji.
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na to pytanie, rezonans śmierci najstarszego narodowego superbohatera 
pokazuje polityczne i ideologiczne znacznie tego rodzaju komiksowych 
bohaterów.

Społeczeństwo. Obok czysto politycznych wątków, komiksy zawierają 
także liczne opowieści o problemach współczesnego społeczeństwa. Silne 
wątki społeczne pojawiły się w komiksach kontrkulturowych w przełomu 
lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych dwudziestego wieku. Kwestiono-
wano w nich obowiązujące normy społeczne i moralne, wskazywano na 
słabości kapitalistycznego systemu gospodarowania, wyrażano opór prze-
ciw wojnie w Wietnamie czy zachęcano młodzież do poszerzenia świado-
mości. W magazynach, takich jak „American Splendor”, „Cosmic Comics”, 
„Zap Comix” czy „Zip Comics” autorzy bezwględnie piętnowali słabości 
ówczesnego amerykańskiego społeczeństwa, przy okazji eksperymentując 
ze sposobami komiksowej narracji65.

Obrazy polskiej transformacji po 1989 roku stały się przedmiotem wy-
dawanego w magazynie „Produkt” komiksu Osiedla Swoboda scenarzysty  
i rysownika Michała Śledzińskiego66. Losy kilku mieszkańców bydgoskiego 
blokowiska pokazują poszukiwania, jakie stały się udziałem młodych ludzi 
czasów przemian. Miejsce, w którym rozgrywa się akcja komiksu, dalekie 
jest od wyobrażeń związanych z ekonomicznym sukcesem ostatnich dzie-
sięcioleci. Życie głównych bohaterów cechują nuda, brak perspektyw na 
przyszłość, a także poszukiwanie sensu życia. Dla wygranych polskiej trans-
formacji obraz naszkicowany przez Śledzińskiego może stanowić zasko-
czenie67.

W komiksach poruszających tematykę społeczno-polityczną nie brak 
też opowieści o różnych formach dyskryminacji doświadczanych przez oby-
wateli uznanych za odmiennych. Jedną z najczęściej wymienianych w tym 
kontekście komiksowych serii jest wydawana od 1963 roku, w różnych wer-
sjach, X-Men. Jej bohaterami są odrzucani przez społeczeństwo mutanci,  
z których część pragnie współistnieć ze zwykłymi ludźmi. Opowieści o mu-
tantach w Stanach Zjednoczonych stały się metaforą walki o akceptację 

65 R. Sabin, Adult Comics, s. 171–179.
66 M. Śledziński (scen i rys.), Osiedle Swoboda, Warszawa 2010.
67 Wartą uwagi analizę Osiedla Swoboda przedstawił Mariusz Czubaj w książce: Biodra 

Elvisa Presleya. Od paleoherosów do neofanów, Warszawa 2007, s. 98–107.
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innego, którego odmienność nie stanowi zagrożenia. W komiksach tej serii 
odnoszono się do koncepcji społeczeństwa wielokulturowego, akceptacji 
dla mniejszości seksualnych czy problemu nienawiści rasowej68.

Problem walki z uprzedzeniami rasowymi stopniowo przenikał do ko-
miksu głównego nurtu. Pewną formą zmierzenia się z tą problematyką,  
a także uznania znaczenia społeczności afroamerykańskiej, było pojawie-
nie się czarnoskórych superbohaterów, takich jak Czarna Pantera (1966) 
czy Falcon (1966). Pierwszy z nich przewodził afrykańskiemu państwu 
Wakanda, które technologicznie wyprzedzało rozwinięte państwa Zacho-
du. Z kolei Falcon ściśle współpracował z Kapitanem Ameryką, by w jed-
nej z serii przejąć jego rolę69.

Political fiction i polityczny komentarz. Komiksowe opowieści pozwa-
lają także przyjrzeć się wyobrażonym politycznym scenariuszom. Przykła-
dem tego rodzaju opowieści obrazkowej jest seria Calexit, opowiadająca  
o konsekwencjach secesji Kalifornii ze Stanów Zjednoczonych70. Pierwszy 
akt opowieści, zamknięty w trzech zeszytach, odnosi się do debat odnośnie 
politycznej przyszłości tego stanu71. W świecie przedstawionym przyczyną 
secesji jest drakońskie prawo antyimigracyjne przyjęte przez administra-
cję skłaniającego się ku autorytaryzmowi prezydenta, co wydaje się dość 
klarowną aluzją do sposobu pełnienia tej funkcji przez Donalda Trumpa72. 
Odłączenie się Kalifornii od Stanów Zjednoczonych staje się powodem 
licznych konfliktów oraz działań amerykańskiego rządu, który pragnąłby 
powrotu do status quo sprzed secesji. Komiksowe przygody uzupełniono  

68 Vide: J.M. Trushell, American Dreams of Mutants: The X-Men – «Pulp» Fiction, Science 
Fiction, and Superheroes, „The Journal of Popular Culture” 2004, Vol. 38, No. 1, s. 149–168.

69 Co miało miejsce w serii All New Captain America z 2016 roku. O mniej znanych 
postaciach afroamerykańskich superbohaterów, vide: M. Singer, «Black Skins» and White 
Masks: Comic Books and the Secret of Race, „African American Review” 2002, Vol. 36, No. 1, 
s. 107–119.

70 M. Pizzolo (scen.), A. Nahuelpan (rys.), Calexit, z. 1–3, Los Angeles 2017–2018.
71 Działający od 2015 roku ruch „Yes California” głosi konieczność secesji stanu. Pro-

wadzona przezeń kampania bywa określana mianem Calexit. Więcej informacji o ruchu  
i jego ideach można znaleźć na jego stronie internetowej: http://yescalifornia.org, dostęp: 
8.11.2018.

72 Vide: A. Szczerbiak, Trump funduje Amerykanom horror z użyciem małych dzieci, 
Polityka.pl, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1753412,1,trump-funduje-ame-
rykanom-horror-z-uzyciem-malych-dzieci.read, dostęp: 25.08.2018.
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o wywiady z działaczami społecznymi, którzy próbują rozwiązywać kon-
kretne społeczne problemy. Dołączone do komiksu materiały sprawiają, że 
można go także zaliczyć do komiksów politycznie zaangażowanych73.

Zanim twórcy komiksów mieli okazję przyjrzeć się polityce prowadzo-
nej przez Donalda Trumpa, starali się opisać bolączki ówczesnego amery-
kańskiego społeczeństwa. Jedną z nich była prowadzona przez Stany Zjed-
noczone i ich sojuszników wojna z terroryzmem. Zamachy z 11 września 
2001 roku zmieniły oblicze Nowego Świata. Amerykanie szukali przyczyn 
ataku, a także pragnęli ukarać tych, którzy do niego doprowadzili. Cord 
Scott dostrzegał, że autorzy komiksów w różny sposób podchodzili do tej 
problematyki. Z jednej strony w tekstach obecne było pragnienie odwetu 
na tych, którzy symbolicznie odpowiadali za cierpienia amerykańskiego 
narodu, z drugiej pojawiały się ostrzeżenia przed szukaniem kozłów ofiar-
nych oraz automatycznym przypisaniem odpowiedzialności za ataki społe-
czności muzułmańskiej74. Dobrym przykładem ilustrującym drugie po-
dejście jest komiks Kapitan Ameryka: Nowy porządek, w którym tytułowy 
bohater ratuje amerykańskiego muzułmanina przed linczem ze strony 
współobywateli, wskazując im przy tym, że na takie postawy nie ma miej-
sca w jego Ameryce75.

Inne podejście do wojny z terroryzmem zaprezentował belgijski autor 
Bernard Yslaire w powieści graficznej Niebo nad Brukselą76. Autor ten skon-
frontował konsekwencje terroryzmu z najbardziej naturalnym z ludzkich 
uczuć i popędów, jakim jest miłość i seks. Jego przesycona erotyzmem opo-
wieść zestawia ze sobą obrazy przemocy, jaka stała się wynikiem ataków ter-
rorystycznych i prowadzonej przeciw terroryzmowi wojny, ze scenami, które 
dla niektórych odbiorców mogą ocierać się o pornografię. Autor zdaje się 
pytać dlaczego tak bardzo fascynują nas obrazy przemocy, zadawanego lu-
dziom bólu, a tak duże kontrowersje wzbudzają portrety stosunku seksual-
nego. W mediach przemoc pojawia się bez specjalnych ograniczeń, nato-

73 Vide: G.G. Gustines, Comic Books That Put the Pow in Political Power, The New York 
Times, https://www.nytimes.com/2017/07/18/books/comic-books-that-put-the-pow-in-
-political-power.html, dostęp: 8.09.2017.

74 C. Scott, Written in Red, White, and Blue, s. 336.
75 J.N. Rieber (scen.), J. Cassaday (rys.), Kapitan Ameryka. Nowy porządek, tłum. J. Drew-

nowski, Warszawa 2013.
76 B. Yslaire (scen. i rys.), Niebo nad Brukselą, tłum. M. Mosiewicz, Warszawa 2009.
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miast obrazy zbliżenia seksualnego pomiędzy ludźmi wzbudzają natych-
miastowy opór ze strony obrońców moralności, podczas gdy wydają się 
one czymś zupełnie naturalnym, a przy tym bardziej wartościowym niż 
bezmyślne krzywdzenie jednych przez drugich.

2.3. Komiks brytyjski77

Komiks brytyjski kształtował się w sąsiedztwie dominującego w anglo-
saskim świecie komiksu amerykańskiego. „Komiks europejski – jak pisze 
Jerzy Szyłak – rozwijał się pod przemożnym wpływem tego, co działo się 
na francuskim rynku. Wiele indywidualności artystycznych pojawiło się 
we Włoszech, ale i ci twórcy znaczną liczbę swych prac wykonywali dla 
wydawnictw z Francji i Belgii. Jedynie w Anglii komiks rozwijał się ina-
czej, czego bezpośrednią przyczyną był fakt, że z Wysp Brytyjskich (głów-
nie za sprawą języka) było «bliżej» do Ameryki”78. Istotną część brytyjskie-
go rynku komiksowego, zwłaszcza po drugiej wojnie światowej, stanowiły 
tytuły wywodzące się ze Stanów Zjednoczonych. Ich napływ na Wyspy 
Brytyjskie spowodowany był obecnością na terytorium Zjednoczonego 
Królestwa wojsk amerykańskich. Do 1959 roku, jak zauważa James Cham-
pan, dostępne były głównie ich przedruki, gdyż import komiksów był za-
kazany79. Wprowadzony przez brytyjski rząd zakaz miał stymulować lokal-
ną gospodarkę w okresie powojennym.

Na brytyjskim rynku ukształtowały się także, jeszcze w dziewiętnastym 
wieku, specyficzne formy wydawnicze, odmienne od amerykańskich i fran-
kofońskich. Komiksy wydawane były zazwyczaj w formie tygodników, za-
wierających kilka kilkustronnicowych historii kontynuowanych, w zależ-
ności od popularności, w kolejnych numerach magazynów. Współcześnie 
część z nich wydawanych jest w wydaniach zbiorczych, co umożliwia sięg-
nięcie po nie nowym pokoleniom czytelników80. Obok wspomnianych 

77 Niniejszy podrozdział stanowi zmienioną i poszerzoną wersję artykułu Brytyjski ko-
miks polityczny. Zarys problematyki opublikowanego w: „Przegląd Europejski” 2013, nr 4 
(30), s. 108–119.

78 J. Szyłak, Komiks, Kraków 2000, s. 147.
79 J. Chapman, British Comics, s. 77.
80 O kształtowaniu się brytyjskiego rynku komiksowego piszą: R. Sabin, Adult Comics, 

s. 13–35 oraz J. Chapman, British Comics, s. 16–44. O związkach rodzącego się brytyjskiego 
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magazynów publikowane były biblioteki obrazkowe (picture libraries)81. Wy-
dawano je także w rytmie tygodniowym, a każdy numer zawierał licząca 
ponad sześćdziesiąt stron zamkniętą opowieść.

Gatunkami, które cieszyły się największą popularnością były opowieści 
wojenne, fantastyczne, satyryczne oraz o wyczynach sportowców, zwłasz-
cza piłkarzy. Spośród ostatniego gatunku warto wspomnieć choćby serię 
Roy of the Rovers, publikowaną przez wiele lat w magazynie „Tiger”, a po-
tem dedykowanym jej tygodniku82. Pierwsze z wymienionych cieszą się 
popularnością do dziś. Poniższy przegląd, ukazujący specyfikę brytyjskie-
go komiksu, ogranicza się jedynie do wskazania publikacji i postaci mają-
cych choćby pośredni wpływ na twórców V jak Vendetta83.

Komiksy kontrkulturowe. Brytyjski komiks kontrkulturowy był, jak za-
uważa Roger Sabin, „w dużej mierze zapożyczonym pomysłem”84. Na ame-
rykańskim gruncie komiks undergroundowy rozwinął się w pełni w drugiej 
połowie lat sześćdziesiątych, z kolei na Wyspy tego rodzaju wydawnictwa 
dotarły z niewielkim opóźnieniem. Początkowo były publikowane jako hi-
storyjki w magazynach zawierających kontrkulturowe treści, a dopiero  
w 1969 roku pojawiły się pierwsze im dedykowane komiksowe magazyny85. 
Początkowo bazowały one na materiałach przedrukowywanych ze swoich 
amerykańskich odpowiedników. Wśród najważniejszych wydawnictw pod-
ziemnych można wymienić tytuły, takie jak „Nasty Tales” publikowany  
w latach 1971–1972 czy „Cozmic Comics”, który ukazywał się prawdopo-

komiksu z satyrą vide: P. Hamera, Rozwój sztuki komiksu w XX-wiecznych brytyjskich pe-
riodykach satyrycznych, w: KOntekstowy MIKS. Przez opowieści graficzne do analiz kultury 
współczesnej, red. G. Gajewska, R. Wójcik, Poznań 2011, s. 41–52.

81 Przykładowo: „Commando”, „Battle Picture Library”, „Secret Service Picture Libra-
ry” czy „Wild West Picture Library”.

82 Vide: G. Kibble-White, The Ultimate Book of British Comics, London 2005, s. 191–197, 
234–240.

83 Kompleksowo brytyjski komiks w jego kulturowym kontekście ukazuje James Cham-
pan w książce British Comics.

84 R. Sabin, Adult Comics, s. 36. Kompleksowy obraz brytyjskiego komiksu kontrkultu-
rowego zaprezentował w swojej pracy doktorskiej David Huxley, który sam był aktywny  
w tym obszarze, vide: D. Huxley, The Growth and Development of British Underground and 
Alternative Comics, 1966–1986, praca doktorska, Loughborough University of Technolo-
gy, 1990, https://dspace.lboro.ac.uk/2134/7306, dostęp: 18.05.2016.

85 Ibidem, s. 41–42.
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dobnie do końca lat siedemdziesiątych86. Większość z tych magazynów, ze 
względu na mniejszy niż w Stanach Zjednoczonych rynek, dość szybko 
kończyła działalność87.

Zawarte w nich treści był analogiczne do amerykańskich komiksów un-
dergroundowych. Poruszano w nich zarówno aktualne problemy społeczno-
-polityczne, głównie z perspektywy wywrotowej. W komiksach kontrkultu-
rowych zachęcano do swobody obyczajowej, seksualnej, sprzeciwiano się 
sztywnej stratyfikacji społecznej, pojawiało się także przyzwolenie dla sto-
sowania narkotyków, które miały wspomagać świadomość buntowników. 
W komiksach nie brak było też wątków krytycznych wobec działań służb 
państwowych, w tym zwłaszcza policji, którą postrzegano jako jedną z głów-
nych sił opresyjnych w stosunku do obywateli. Komiksy kontrkulturowe 
wpisywały się w nurt opozycji antysystemowej88. W warstwie estetycznej, 
podobnie jak ich amerykańskie odpowiedniki, brytyjskie komiksy under-
groundowe posługiwały się bardziej ikonicznym, a mniej realistycznym 
rysunkiem, co w założeniu miało świadczyć o ich antysystemowości.

Ważną cechą komiksów kontrkulturowych było także poruszanie waż-
nych kwestii społecznych i politycznych bez odwoływania się do politycznej 
poprawności. Ich przekaz był prosty i często stosunkowo dosadny. Ich twór-
cy mogli sobie na to pozwolić, gdyż komiksy te były rozprowadzane z po-
minięciem głównych dystrybutorów prasy, którzy nie byli skłonni umiesz-
czać w swojej ofercie tytułów o potencjalnie „niebezpiecznych” treściach 
zabezpieczając się w ten sposób przed oskarżeniami o rozpowszechnianie 
materiałów nieobyczajnych. Taka taktyka, w połączeniu z mniejszym po-
pytem na kontrkulturowe treści, doprowadziła do wygaszenia tego rodzaju 
publikacji i stopniowego upadku tej gałęzi sztuki komiksowej89.

Brytyjskie komiksy wojenne. Okres świetności komiksów wojennych 
w Wielkiej Brytanii przypadł na koniec lat pięćdziesiątych i kolejną dekadę. 
Jak twierdzi James Chapman, był to typowy rodzaj komiksowych opowie-

86 J. Chapman, British Comics, s. 202.
87 R. Sabin, Adult Comics, s. 45.
88 Dobrym przykładem na tego rodzaju prezentacje służb mundurowych jest przedru-

kowana przez Chapmana okładka pierwszego numeru magazynu „Zip Comics”, vide:  
J. Chapman, British Comics, s. 202.

89 Ibidem, s. 208.
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ści każdego brytyjskiego chłopca90. Odróżnia to rynek brytyjski od amery-
kańskiego, na którym tego rodzaju komiksy popularne były zwłaszcza w la-
tach czterdziestych i pierwszej połowie lat pięćdziesiątych91.

Historie wojenne były publikowane zarówno w brytyjskich czasopis-
mach komiksowych („Battle” czy „Warlord”)92, jak i w ramach wspomnia-
nych wcześniej bibliotek obrazkowych. Wśród tych ostatnich wymienić 
można choćby: „Air Ace Picture Library”, „The Battle Picture Library”, 
„War at Sea Picture Library”, „The War Picture Library” czy najpopular-
niejszą z nich, a zarazem jedyną publikowaną do dziś, „Commando”93. 
Brytyjskie komiksy były bardziej realistyczne od amerykańskich opowie-
ści wojennych, w czym udział mieli tworzący je weterani. Dzięki temu na 
ich łamach pojawiały się nieoczywiste ujęcia tematu, unikano zbyt stereo-
typowych obrazów wroga, a także zwracano uwagę na wpływ wojennych 
doświadczeń na psychikę żołnierzy. Ukazanie ludzkiego wymiaru walki 
stanowiło o jakości i sile oddziaływania tych komiksów.

W komiksach tych pokazywano wyidealizowany obraz brytyjskiego żoł-
nierza, wszak ich celem było podtrzymanie narodowej pamięci i dumy, któ-
ra ucierpiała w wyniku rozpadu imperium wraz z drugą wojną światową94. 
Głównymi bohaterami tych opowieści byli żołnierze brytyjscy lub ewentu-
alnie pochodzący z krajów Commonwealthu, którzy pomimo słabości po-
trafili sprostać wojennym wyzwaniom i ideałowi żołnierskiej odwagi. 
Wszelkie słabości miały w ostatecznym rozrachunku wzmocnić i potwier-
dzić ich wartość jako ludzi i żołnierzy.

Inne oblicze wojny zostało zaprezentowane w antywojennym komiksie 
Charley’s War scenarzysty Pata Millsa i rysownika Joe Colquhouna95. Autorzy 

90 Ibidem, s. 95.
91 O brytyjskich komiksach wojennych i ich kulturowym kontekście, vide: ibidem,  

s. 95–103 oraz M. Conroy, War Comics, s. 106–129.
92 Vide: G. Kibble-White, British Comics, s. 36–41, 270–274.
93 Ibidem, s. 80–82. W 2007 roku „Commando” osiągnęło próg czterech tysięcy opu-

blikowanych numerów, vide: S. Blair, Gott in Himmel!, BBC News, http://news.bbc.co.uk/ 
2/hi/uk_news/magazine/6599139.stm, dostęp: 31.07.2018.

94 J. Chapman, British Comics, s. 96–97.
95 P. Mills (scen.), J. Colquhoun (rys.), Charley’s War, t. 1–10, London 2004–2013. Po 

rezygnacji Pata Millsa z pisania kontynuacji losów tytułowego bohatera, które wykraczały 
poza fronty pierwszej wojny światowej jego rolę przejął Scott Goodall. Pierwotnie komiks 
był publikowany na łamach „Battle Picture Weekly” od 1979 do 1986 roku. Czasopismo to 
było jedną z inkarnacji magazynu „Battle”.
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zestawili w nim entuzjazm szesnastoletniego ochotnika z brutalnością  
i okrucieństwami wojennego życia. Wydarzenia, które stały się jego udzia-
łem, znacznie wykraczały poza jego możliwości poznawcze i pozostawiły 
piętno na jego psychice. Autorom udało się przedstawić zło wojny i skon-
trastować je naiwnością, a także nieuświadomionym kodeksem moralnym 
Charleya Bourne’a, który po prostu próbował przetrwać piekło okopów 
pierwszej wojny światowej. Dzieło Milla i Colquhouna to jeden z najbar-
dziej antywojennych komiksów w historii medium, który dzięki realizmo-
wi i sposobowi opowiadania96 prowokuje do pogłębionej refleksji dotyczą-
cej ludzkich zachowań w ekstremalnych warunkach.

Współczesnym brytyjskim autorem, którego szczególnie fascynuje te-
matyka wojenna jest scenarzysta Garth Ennis. Tworzone przez niego wo-
jenne historie można przeczytać w dwóch seriach Opowieści wojenne oraz 
Battlefield. Ennis, w swoich pracach realizowanych z różnymi rysownika-
mi, stara się wskrzesić ducha dawnych brytyjskich komiksów wojennych, 
a zarazem zająć się tym tematem z perspektyw dotychczas pomijanych. 
Ponadto swoje opowieści opiera na dogłębnej analizie materiałów histo-
rycznych, co zwiększa realizm jego fikcyjnych narracji97. Przykładowo Ty-
grys Johanna to historia napisana z perspektywy dowódcy niemieckiego 
czołgu, który w ostatnich dniach wojny pragnie ocalić swoich ludzi przed 
dostaniem się do radzieckiej niewoli. Jednocześnie sam przeprowadza ra-
chunek sumienia, próbując zmierzyć się ze zbrodniami, których dokonał 
podczas walk na froncie wschodnim. Ennis uczłowiecza wroga, co wcale 
nie sprawia, że jego winy stają się mniejsze, pozwala za to na refleksję nad 
zachowaniami jednostek uwikłanych w konflikty zbrojne98. Z kolei w J jak 
Jenny opowiada o konflikcie pomiędzy pilotem pragnącym zemsty za śmierć 

96 M. Conroy, War Comics: A Graphic History, Lewes 2009, s. 48–49.
97 Na końcu zbiorczych wydań Opowieści wojennych można znaleźć wykaz źródeł,  

z których Ennis korzystał, pracując nad poszczególnymi historiami. Vide: G. Ennis (scen.), 
Ch. Weston, G. Erskine, J. Higgins, D. Gibbons, D. Lloyd (rys.), Opowieści wojenne, t. 1, 
tłum. K. Tralewski, Warszawa 2010, s. 237–239 oraz G. Ennis (scen.), D. Lloyd, C. Kenne-
dy, C. Ezquerra, G. Erskine (rys.), Opowieści wojenne, t. 2, tłum. K. Tralewski, Warszawa 
2012, s. 235–239.

98 Tygrys Johanna (narysowany przez Chrisa Westona i Gary’ego Erskine’a) został opu-
blikowany w pierwszym tomie zbiorczego wydania Opowieści wojennych do scenariusza 
Gartha Ennisa (s. 5–62).
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rodziny, która zginęła podczas niemieckich nalotów na cele cywilne, a bar-
dziej humanitarnym podejściem innego z członków załogi99.

Popularność komiksu wojennego została także wykorzystana przez ar-
mię brytyjską, aby zachęcić do wstępowania w jej szeregi. W kampanii re-
krutacyjnej ‘Be Part of the Story’ prowadzonej przez British Royal Air Force 
odwołano się do sposobu prezentacji typowego dla komiksowych narracji. 
W atrakcyjny wizualnie sposób ukazywano różne formy służby wojskowej, 
ich znaczenie dla armii oraz podkreślano ducha przygody i braterstwa ja-
kie niesie ze sobą służba wojskowa100.

„2000 AD” i Sędzia Dredd. „Kiedy pierwszy raz zobaczyłem numer 
2000AD i przeczytałem te przemyślane i zabawne historyjki, zdałem sobie 
sprawę, że jacyś dorośli zajmują się tym, co sprawia przyjemność im sa-
mym i innym dorosłym” – powiedział o najsłynniejszym brytyjskim ma-
gazynie komiksowym Alan Moore101. Wydawany od 1977 roku magazyn 
„2000 AD”102, poświęcony przede wszystkim tematyce science-fiction, zre-
wolucjonizował podejście do komiksów na brytyjskim rynku. W jego ko-
lejnych numerach debiutowali bohaterowie, którzy na stałe weszli do kano-
nu brytyjskiego komiksu, jak Sędzia Dredd, Sędzia Anderson, Strontium 
Dog, Rogue Trooper i wielu innych. Magazyn „2000 AD” był także miej-
scem, w którym pracowali scenarzyści i rysownicy odnoszący sukcesy za-
równo na krajowym, jak i amerykańskim rynku. Spośród nich wymienić 
należy scenarzystów, takich jak Alan Grant, Pat Mills, Grant Morrison, Alan 
Moore i John Wagner, a wśród rysowników Mike’a McMahona, Carlosa 
Ez querrę czy Dave’a Gibbonsa.

Tym, co odróżniało „2000AD” od innych młodzieżowych magazynów 
było odważniejsze komentowanie otaczającej twórców rzeczywistości spo-
łecznej i politycznej. Konwencja opowieści fantastycznej bez wątpienia sprzy-
jała tego rodzaju artystycznym zabiegom. Zawarte w nim historie opowia-
dały o bohaterach będących outsiderami lub dotykały problemów, takich 

 99 J jak Jenny (narysowany przez Davida Lloyda) został opublikowany w drugim tomie 
zbiorczego wydania Opowieści wojennych do scenariusza Gartha Ennisa (s. 7–63).

100 M.F. Rech, Be Part of the Story: A Popular Geopolitics of War Comics Aesthetics and 
Royal Air Force Recruitment, „Political Geography” 2014, Vol. 39, s. 36–47.

101 za: R. Sabin, Adult Comics, s. 52.
102 O historii magazynu, vide: J. Chapman, British Comics, s. 141–177; G. Kibble-White, 

The Ultimate Book of British Comics, s. 23–30 oraz R. Sabin, Adult Comics, s. 52–61.
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jak seksizm czy natura demokracji. Do pewnego stopnia sukces „2000 AD” 
był możliwy, gdyż magazyn „dorastał” wraz ze swoimi czytelnikami coraz 
bardziej porzucając historie dla młodzieży na rzecz opowieści dla doro-
słych czytelników103.

Najbardziej rozpoznawalną postacią, która pojawiła się na łamach ma-
gazynu „2000 AD”, był Sędzia Dredd. Jego twórcami byli scenarzysta John 
Wagner i rysownik Carlos Ezquerra104. Historie o nim rozgrywają się w Me-
ga-City One, gigantycznej metropolii znajdującej na wschodnim wybrze-
żu zniszczonych w wyniku wojny atomowej Stanów Zjednoczonych. Nad 
bezpieczeństwem przeludnionego megamiasta czuwają Sędziowie, którym 
przyznano nadzwyczajne uprawnienia. Samodzielnie pojmują przestęp-
ców, dokonują osądzenia ich zbrodni oraz wymierzają im karę. Władza 
Sędziów miała być przejściowa, do czasu ukonstytuowania się bardziej de-
mokratycznego systemu rządów. Ograniczone zaufanie do możliwości 
obywateli oraz rozmiar miasta spowodowały, że system z przejściowego 
przekształcił się w permanentny.

Szerokie uprawnienia, jakie przyznano Sędziom, sprawiły że Mega-Ci-
ty One przekształciło się w strukturę totalitarną, w której obowiązują zasa-
dy nieustannego stanu wyjątkowego. Umożliwiło to twórcom komiksów o 
Sędzim Dreddzie próbę pokazania niebezpieczeństw związanych z choćby 
tymczasowym zawieszeniem demokratycznych procedur na okres kryzy-
su. Wątki te często powracały, wpisując się w toczące się od czasu do czasu 
w demokratycznych społeczeństwach spory dotyczące relacji pomiędzy 
potrzebą zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa oraz niezbędnym ku 
temu ograniczeniom ich wolności.

Alan Moore wymienił komiksowe opowieści o przygodach Sędziego 
Dredda jako jedną z inspiracji podczas pracy nad powieścią graficzną V jak 
Vendetta105. Oba teksty łączy postapokaliptyczna geneza totalitarnych reżi-

103 J. Chapman, British Comics, s. 166.
104 Carlos Eqzuerra zmarł 1 października 2018 roku. W poświęconym jego twórczości 

artykule Ian Dunt wskazał na istotną rolę w wizualizacji Sędziego Dredda doświadczeń 
rysownika z czasów kiedy mieszkał w frankistowskiej Hiszpanii. Vide: I. Dunt, Fascist Spain 
Meets British Punk: The Subversive Genius of Judge Dredd, The Guardian, https://www.the-
guardian.com/commentisfree/2018/oct/03/judge-dredd-carlos-ezquerra, dostęp: 3.10.2018.

105 A. Moore, Za malowanym uśmiechem, w: A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak 
Vendetta, tłum. J. Drewnowski, Warszawa 2014, s. 272.
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mów politycznych, których celem było zapewnienie porządku w czasach 
narastającego chaosu. Ponadto uprawnienia policji politycznej (Palca)106 
przedstawionej w dystopii Moore’a i Lloyda przypominają te, które przy-
sługiwały Sędziom w Mega City-One. Funkcjonariusze Palca mogli pojmo-
wać przestępców oraz na miejscu wymierzyć im karę wedle własnego osądu.

O ile Moore przyznawał się do inspiracji historiami Sędziego Dredda,  
o tyle można zauważyć podobne oddziaływanie V jak Vendetta na niektóre 
historie z udziałem tego najpopularniejszego brytyjskiego superbohatera. 
Dobrym tego przykładem jest napisana przez John Wagnera, a narysowa-
na przez Colina MacNeila historia zatytułowana Ameryka. Została ona 
opublikowana w pierwszych numerach magazynu „Judge Dredd Megazi-
ne”107, który adresowany był do bardziej dojrzałych czytelników. Ameryka 
dotyka podobnych problemów jak powieść graficzna Moore’a i Lloyda. To 
opowieść o walce o wolność, sprzeciwie wobec rozszerzającej się władzy Sę-
dziów oraz o metodach walki z totalitarnym reżimem, w tym odwołaniu się 
do aktów terroryzmu108.

Brytyjska inwazja. Jak wspomina Reed Tucker: „W Ameryce, gdzie 
przyszedłem na świat, komiksy uznawano za rozrywkę przeznaczoną nie-
mal wyłącznie dla dzieci. Przyjmowano, że czyta się je przez kilka lat, by  
w końcu z nich wyrosnąć, zazwyczaj około jedenastego roku życia. Potem 
należało raczej skupić się na innych pasjach i dojrzalszych zajęciach (...). 
Dopiero w czasach mojej młodości ten schemat upadł. Właśnie wtedy, kie-
dy zgodnie z powszechnym oczekiwaniem powinienem dziarsko ruszyć ku 
dorosłemu życiu i porzucić superbohaterów, oni, zamiast pozostać w prze-
szłości, nadal mi towarzyszyli”109. Zmiany te zwiastowało między innymi 
pojawienie się nowej odsłony drugoplanowej postaci z komiksowego uni-
wersum wydawnictwa DC Comics. Jak pisze Tucker: „Wraz publikacją 
dojrzalszych tytułów, takich jak chociażby Strażnicy czy Saga o potworze  

106 Szerzej o tej formacji piszę w rozdziale czwartym.
107 Vide: G. Kibble-White, The Ultimate Book of British Comics, s. 148–150.
108 J. Wagner (scen.), C. MacNeil (rys.), Ameryka, w: J. Wagner (scen.), C. MacNeil 

(rys.), Sędzia Dredd. Ameryka, tłum. S. Jamorska, J. Górecki, Iława 2017, s. 3–66. Zbiorcze 
wydanie komiksu Sędzia Dredd. Ameryka zawiera także dwie historie kontynuujące wątki 
tytułowej opowieści: Światło, które gaśnie i Kadet.

109 R. Tucker, Mordobicie. Wojna superbohaterów. Marvel kontra DC, tłum. K. Kurek, 
Warszawa 2018, s. 10.
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z bagien, a także z zalewem inspirowanych komiksami filmów i progra-
mów telewizyjnych, historie o superbohaterach osiągnęły pełnoletniość. 
(...) Jeśli wybierzesz się na jakikolwiek współczesny konwent miłośników 
komiksów, znajdziesz tam dorosłych, którzy snują się pośród stoisk czy 
walczą na plastikowe miecze przebrani w jaskrawoczerwone kostiumy”110. 
Część odpowiedzialności za taki stan rzeczy ponosili brytyjscy autorzy za-
trudnieni przez wspomniane powyżej amerykańskie wydawnictwo.

Termin brytyjska inwazja (British Invasion) pierwotnie odnosił się do 
fali popularności zespołów muzycznych z Wysp w Stanach Zjednoczonych 
w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku111. W drugiej połowie lat 
osiemdziesiątych liczni brytyjscy scenarzyści i rysownicy zostali zatrud-
nieni na amerykańskim rynku112. Do scenarzystów rozpoczynających wtedy 
pracę dla amerykańskich wydawców, przede wszystkim dla DC Comics, 
zaliczali się Alan Davis, Neil Gaiman, Alan Grant, Grant Morrison czy 
Alan Moore, do których później dołączyli Garth Ennis, Paul Jenkins, Mark 
Millar czy Warren Ellis113. Większość z wymienionych twórców pracowała 
wcześniej dla brytyjskiego magazynu „2000 AD”.

Brytyjscy autorzy, jak pisze Greg Carpenter, „zmienili wymowę trady-
cyjnych postaci z amerykańskich komiksów”, a także „pomogli przekształ-
cić komiksy w powieści graficzne, fikcję graficzną czy jakie tam jeszcze 
pretensjonalne nazwy badacze chcą im nadać”114. Carpenter swoje rozwa-
żania wokół zmian, jakie brytyjska inwazja przyniosła w amerykańskim 
komiksie, osnuł wokół artystycznych biografii trzech jego zdaniem naj-
ważniejszych twórców z Wysp: Alana Moore’a, Neila Gaimana i Granta 
Morrisona. Każdy z nich uosabiał inny model tworzenia, jednak wszyscy 
wnieśli do amerykańskiego komiksu dojrzałość i zestaw inspiracji, które 
obce były do lat osiemdziesiątych tamtejszym czytelnikom. Ponadto wpły-
nęli oni na zmianę sposobu postrzegania autorów komiksów, z literackich 

110 Ibidem.
111 G. Carpenter, The British Invasion: Alan Moore, Neil Gaiman, Grant Morrison, and 

the Invention of the Modern Comic Book Writer, Edwardsville, Il. 2016, s. 7.
112 S. Rhoades, A Complete History of American Comic Books, New York 2008, s. 112.
113 Można powiedzieć, że napływ brytyjskich twórców na amerykański rynek komik-

sowy odbywał się falami.
114 G. Carpenter, The British Invasion, s. 7–8.
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wyrobników, na gwiazdy przyciągające uwagę czytelników. Ich biografie 
artystyczne ukazuje Carpenter na tle ich dzieł, w których pełno odniesień 
do ich zmagań z amerykańskimi wydawnictwami hołdującymi korpora-
cyjnym zasadom organizacji pracy115.

Komiksy tworzone przez brytyjskich autorów cechowały się większym 
naciskiem na wzbogacenie artystycznej strony opowieści. Byli oni skłonni 
tworzyć komiksy kierowane do dorosłych lub bardziej dojrzałych odbior-
ców. Ich prace wzbogaciły język samego komiksu, zarówno w warstwie 
językowej, jak i graficznej. Brytyjscy scenarzyści i współpracujący z nimi 
rysownicy chętnie sięgali po nieoczywiste inspiracje, przetwarzając obecne 
w kulturze motywy zaczerpnięte ze sztuk tradycyjnie uważanych za wyso-
kie. Jak zauważa Jerzy Szyłak, w odniesieniu do Sandmana Neila Gaimana 
„była to iście postmodernistyczna gra odniesień, aluzji i cytatów, stawiają-
ca wiedzy czytelnika niemałe wymagania”116. Kompetencja kulturowa stała 
się niezbędna, aby móc właściwie odczytać zawarte w tekście odniesienia. 
Innym przykładem tego rodzaju postmodernistycznych gier intertekstual-
nych jest jego komiks 1602, w którym Gaiman przeniósł uniwersum wy-
dawnictwa Marvel w czasy elżbietańskie117. Pomysł ten został rozwinięty 
przez innych twórców, którzy jednak nie byli w stanie, tak dobrze jak ory-
ginalny autor, wpisać wydarzeń w angielskie konteksty118.

Do najważniejszych dzieł powstałych w tamtym czasie zaliczyć można 
Strażników Alana Moore’a i Davida Gibbonsa, The Invisibles Granta Mor-
risona czy wspomnianego już Sandmana Neila Gaimana119, które mocno 
wpłynęły na oblicze współczesnego komiksu, stając się źródłem inspiracji 
dla kolejnych pokoleń twórców pragnących poszerzać możliwości komik-
sowego medium. Instytucjonalnym wyrazem tego rodzaju działań stało się 

115 Praca Grega Carpentera stanowi nieocenione źródło wiedzy odnośnie przemian na 
rynku komiksowym zapoczątkowanych w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku.

116 J. Szyłak, Komiks, s. 154.
117 N. Gaiman (scen.), A. Kubert (rys.), 1602, tłum. M. Drewnowski, Warszawa 2014.
118 Przykładem takiej niezbyt udanej kontynuacji jest choćby ten wydany na polskim 

rynku komiks: P. David (scen.), P. Alixe, K. Pham (rys.), 1602. Czwórka z «Fantasticka», 
tłum. T. Sidorkiewicz, Warszawa 2007.

119 Serie Sandman, jak i The Invisibles były rysowane przez licznych artystów, wśród 
których wymienić można Steve’a Yeowella, Marka Buckinghama, Sama Kietha, Mike’a 
Dringenberga oraz Michaela Zulli.
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powołanie przez wydawnictwo DC Comics w 1993 roku imprintu Vertigo, 
w ramach którego miały być publikowane opowieści przeznaczone dla doj-
rzałych odbiorców.

Brytyjska inwazja przyczyniła się także do „zacierania się granic po-
między komiksem europejskim i amerykańskim”120. Stwierdzenie to może 
dotyczyć zwłaszcza rynku amerykańskiego i brytyjskiego, które, jak wspo-
mniałem wcześniej, i tak były już ze sobą zrośnięte. Brytyjscy autorzy czy 
to scenarzyści, czy rysownicy, pokazali, że komiks może być medium adre-
sowanym do czytelników szukających czegoś więcej niż tylko eskapistycz-
nej rozrywki. Tworzone przez nich eklektyczne kulturowo fabuły sprawiły, 
że ich prace stają się popularne na całym globie. „Komiks – jak podsumo-
wuje Jerzy Szyłak – nie ma bowiem narodowości, gdyż snuje opowieści 
wyrażone w języku tak sztucznym jak esperanto, tyle że znacznie bardziej 
spopularyzowanym”121.

Treści polityczne obecne są we wszelkiego rodzaju tekstach kultury po-
pularnej. Komiks, a także powieść graficzna, będące stosunkowo młodymi 
formami sztuk wizualnych, nadają się do prezentacji takich tematów rów-
nie dobrze, jak tradycyjna powieść, film lub spektakl teatralny. Wszystko 
zależy od indywidualności komiksowych twórców, a także od polityki wy-
dawców, którzy mogą, ze względów marketingowych, unikać publikowa-
nia treści politycznie zaangażowanych.

Fikcyjne obrazy polityki zamknięte w komiksowych kadrach pojawiały 
się od początku istnienia tego medium. Wraz z jego dojrzewaniem stały się 
one coraz bardziej dogłębne, angażując czytelnika w poważne dyskursy 
ideologiczne. Wraz z indywidualizacją autorskiego przekazu, który ograni-
czył rolę korporacyjnej taśmy produkcyjnej w amerykańskich wydawnic-
twach, treści polityczne przybierały coraz częściej subwersywny charakter. 
Kwestionowano dominujące systemy wartości na rzecz poszukiwania no-
wych sposobów społecznej egzystencji.

120 J. Szyłak, Komiks, s. 155. Komentarz autora odnosi się do serii Sandman scenarzysty 
Neila Gaimana, jednak jestem przekonany, że dobrze on podsumowuje wpływ całego zja-
wiska, jakim była brytyjska inwazja.

121 Ibidem.
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Lata osiemdziesiąte dwudziestego wieku to czas przemian w komikso-
wym świecie, które dokonały się za sprawą brytyjskich scenarzystów i rysow-
ników zatrudnionych przez amerykańskie wydawnictwa. Twórcy z Wysp 
nie bali się podejmować poważnych tematów, które przyciągały do komik-
sów czytelników poszukujących nowatorskich podejść do problematyki 
społeczno-politycznej. W przypadku szczególnie politycznie zaangażowa-
nych tekstów dają one możliwość spojrzenia na typowe dla badań polito-
logicznych przedmioty z nowej dla tych nauk perspektywy.
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V jak Vendetta

Nie chcę być częścią takiego medium, a raczej nie chcę 
być częścią takiego „biznesu”. Medium komiksowe,  
w swojej czystej formie, takie jakie nadal jest, to rzecz, 
jaką zawsze będę kochał.

(Alan Moore, w: Bill Baker, Alan Moore. Wywiady)

We wstępie do powieści graficznej V jak Vendetta, który został oryginal-
nie zamieszony w jej amerykańskim wydaniu, Moore zauważa: „Mamy rok 
1988. Margaret Thatcher zaczyna trzecią kadencję i z pewnością siebie mówi 
o nieprzerwanych rządach konserwatystów w przyszłym stuleciu. Moja 
najmłodsza córka ma siedem lat, a prasa brukowa rozpowszechnia pomysł 
obozów koncentracyjnych dla ludzi z AIDS. Nowe oddziały prewencji 
mają czarne szybki w kaskach, podobnie jak ich konie, a na policyjnych 
furgonetkach obracają się kamery wideo. Rząd wyraził pragnienie wyko-
rzenienia homoseksualizmu, nawet jako abstrakcyjnej koncepcji, i można 
się tylko domyślać, w którą mniejszość wymierzone będą kolejne ustawy. 
Rozważam wyprowadzkę z tego kraju wraz z rodziną w ciągu kilku najbliż-
szych lat. To zimny kraj, pełen paskudnej atmosfery i już mi się tu nie po-
doba”1. Pisane w marcu 1988 roku słowa wyrażają pesymizm odnośnie 
kierunku, w którym zmierza Zjednoczone Królestwo pod konserwatyw-
nymi rządami premier Margaret Thatcher. Kontrowersyjne działania po-
dejmowane przez jej rząd, wprowadzanie neoliberalnych rozwiązań do 
brytyjskiej gospodarki, promowanie indywidualizmu, silne związki ze Sta-
nami Zjednoczonymi czy zgoda na wprowadzenie do debaty publicznej 

1 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, tłum. J. Drewnowski, Warszawa 
2014, s. 6.
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nietolerancji dla różnego rodzaju odmienności powodowały duży opór 
środowisk artystycznych2.

Do osób krytycznych wobec rządów Margaret Thatcher należeli autorzy 
powieści graficznej V jak Vendetta. Ich wizja dystopijnej Wielkiej Brytanii 
zdaje się ekstrapolacją obaw związanych z zapoczątkowanymi przez Mar-
garet Thatcher i jej rząd działaniami. Jednak podjęta w V jak Vendetta tema-
tyka wykracza poza polityczny komentarz do ery thatcheryzmu. Wolność 
i jej ograniczenia w imię ideologicznych motywacji, biorąc pod uwagę do-
świadczenie dwudziestowiecznej Europy, wydają się problemem o wymia-
rze uniwersalnym, przynajmniej w ramach cywilizacji Zachodu. Przed-
miotem niniejszego rozdziału będzie sama powieść graficzna, jej autorzy, 
geneza, zastosowane przez autorów sposoby obrazowania oraz kontrower-
sje wokół filmowej adaptacji.

Twórcy V jak Vendetta, pracując nad tekstem, przyjęli założenia, dzięki 
którym wymyka się on stereotypom dotyczącym komiksu jako medium 
oraz zmusza czytelnika do intelektualnego wysiłku związanego z odczyta-
niem zawartych w nim społecznych i politycznych treści. Ich praca jest 
wyrazem ich własnych opinii dotyczących kondycji współczesnych im 
społeczeństw, a także możliwości rozwoju jednostek w kierunku pożąda-
nych form społecznej egzystencji. Ich biografia miała wpływ na treść po-
wieści graficznej oraz na zastosowanie określonych środków wyrazu, jak 
choćby świadoma rezygnacja z pewnych elementów komiksowego języka 
czy szerokie posługiwanie się odniesieniami intertekstualnymi.

Na ciągłą obecność V jak Vendetta w dyskursie publicznym wpływ mia-
ła jej filmowa adaptacja, która weszła na ekrany kin w marcu 2006 roku. Jej 
twórcy zachowali wiele z oryginalnego tekstu, dokonując zarazem licznych 
zmian i koniecznej redukcji wątków. Film spotkał się z aprobatą ze strony 

2 Vide: A. Tinwell, The Impact of Thatcherism in Popular Culture, „Journal of European 
Popular Culture” 2013, Vol. 4, No. 2, s. 123–137. Krytykę działań Margaret Thatcher, zwłasz-
cza w odniesieniu do wojny falklandzkiej, można znaleźć także na ostaniej płycie zespołu 
Pink Floyd z Rogerem Watersem w składzie zatytułowanej „The Final Cut” wydanej w 1983 
roku, o czym pisze Deena Weinstein w artykule: Progressive Rock as Text: The Lyrics of Roger 
Waters, in: Progressive Rock Reconsidered, ed. K. Holm-Hudson, New York & London 2002, 
s. 91–110. Syntetycznie czasy thatcheryzmu opisał Henryk Zins w książce Historia Anglii, 
Wrocław 2009, s. 389–394. Także: The Politics of Thatcherism, eds. S. Hall, M. Jacques, 
London 1983 oraz E.J. Evans, Thatcher and Thatcherism, London–New York 2004.
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rysownika Davida Lloyda oraz zdecydowanym odrzuceniem ze strony Ala-
na Moore’a, dla którego wypaczał on sens oryginału i stanowił próbę opisa-
nia amerykańskich dylematów przy pomocy nieadekwatnych brytyjskich 
odniesień. Ponadto film spotkał się z dość dobrym przyjęciem ze strony 
krytyków i widzów.

3.1. Twórcy

„Niewiele rzeczy irytuje mnie bardziej – napisała Kasia Nowakowska – 
niż utożsamianie komiksu z głupią rozrywką, czymś z definicji płytkim  
i gorszym od innych dziedzin sztuki i kultury. Wszystkim, którzy podzie-
lają taki pogląd przedstawiam jednego człowieka: geniusza, dziwaka, maga 
i autora najmądrzejszych komiksów na świecie − Alana Moore’a”3. Od lat 
osiemdziesiątych dwudziestego wieku, jak wspomniałem w poprzednim 
rozdziale, postrzeganie komiksu zaczęło się stopniowo zmieniać. Było to 
możliwe za sprawą dzieł wymykających się stereotypom, których autorzy 
skierowali swój przekaz do bardziej dojrzałych czy dorosłych czytelników.

Alan Moore i David Lloyd, twórcy powieści graficznej V jak Vendetta, 
wnieśli wkład w przemiany komiksowego medium, zarówno poprzez wspól-
ne, jak i tworzone oddzielnie prace. Pisane przez Alana Moore’a scenariu-
sze uznawane są za jedne z tekstów, które przyczyniły się do poszerzenia 
spektrum sposobów opowiadania w ramach komiksowego medium. Nie 
byłoby to możliwe, gdyby nie współpraca ze znakomitymi rysownikami, 
którzy przekształcali jego, często bardzo szczegółowe, scenariusze na język 
obrazów, wprowadzając przy tym zmiany podnoszące jakość i znaczenie 
ostatecznego dzieła. To właśnie współpraca na linii scenarzysta – rysownik 
decyduje o finalnym kształcie komiksowego tekstu.

W przypadku powieści graficznej V jak Vendetta współpraca ta okazała 
się kluczem do artystycznego sukcesu dzieła. Pomimo długiego cyklu publi-
kacji udało się autorom utrzymać spójność opowiadanej historii oraz za-
stosować szereg nowatorskich zabiegów artystycznych, które przyczy niły się 

3 K. Nowakowska, Alan Moore, czyli komiks to literatura. I to dla wymagających!, IgiMag, 
https://igimag.pl/2017/08/alan-moore-czyli-komiks-to-literatura-i-to-dla-wymagajacych/, 
dostęp: 19.09.2018.
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do kompleksowości stworzonego dzieła. Obaj twórcy zaproponowali wiele 
rozwiązań, które zmusiły ich do poszukiwania określonych środków wyrazu 
narzucających z jednej strony duży zakres formalnej dyscypliny, a z drugiej 
umożliwiały szerokie pole do interpretacji. Wpływ na to miała zapewne 
fascynacja komiksem kontrkulturowym, którego oddziaływanie jest wi-
doczne w ich pracach.

Alan Moore. „W historii komiksu mamy PAM i EAM – Przed Alanem 
Moorem i w Erze Alana Moore’a – bo po prostu nikt nie miał takiej ambi-
cji, wyobraźni ani talentu, aby dokonać tego co on, dopóki nie pojawił się, 
powstając z prochów tradycyjnego komiksu brytyjskiego”4. Słowa Micha-
ela Moorcocka dobrze oddają znaczenie, jakie dla ewolucji komiksu miały 
dzieła stworzone przez Moore’a i współpracujących z nim rysowników. 
Brytyjski scenarzysta jest prawdopodobnie jedną z pierwszych gwiazd ko-
miksu, a jego dzieła przypadły na okres emancypacji rysowników spod 
korporacyjnych systemów pracy, które czyniły z nich tryby wydawniczej 
maszyny. Jego twórczość spotyka się z zainteresowaniem, zarówno ze stro-
ny krytyków, jak i badaczy.

Przyszły reformator komiksu urodził się w Northampton w środkowej 
Anglii 18 listopada 1953 roku5. Pochodził z rodziny robotniczej. Jego ojciec, 
Ernest, był pracownikiem browaru, z kolei matka Sylvia – drukarni. Sytua-
cja finansowa rodziny nie zawsze była najlepsza, a literacka, w tym komikso-
wa fikcja pozwalały częściowo uciec od rutyny codzienności. Z rodzinnym 
miastem Moore pozostał związany do dziś, a swoją umiarkowaną fascyna-
cję podróżowaniem uzasadniał tak: „Jedną z zalet podróżowania po świecie 
jest to, że poznajesz świat wszerz. A jedną z zalet pozostawania w jednym 
miejscu jest to, że poznajesz świat wgłąb. Nie tylko widzisz fizyczny krajo-
braz, który mijasz. Zaczynasz widzieć, jak wszystkie te cienkie nitki gene-
alogii układają się w ciągu dekad. Doznajesz głębokiego sensu ludzkiej 
społeczności i ludzkiego doświadczenia. A jeśli dostatecznie głęboko rozu-

4 M. Moorcock, Showman, «Shazam!», Shaman: Alan Moore’s Secret Identities, za: G.S. 
Millidge, Alan Moore. Storyteller, Lewes 2011, s. 6.

5 Poniższy szkic biograficzny powstał w oparciu o następujące pozycje biograficzne po-
święcone brytyjskiemu scenarzyście: L. Parkin, Alan Moore..., Harpenden 2001; G.S. Mil-
lidge, Alan Moore oraz wywiad rzeka z Moorem opublikowany w: G. Khoury, A. Moore, 
The Extraordinary Works of Alan Moore, Raleigh, NC, 2008.
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miesz jedno miejsce, prawdopodobnie możesz zrozumieć wszystkie po-
trzebne ci elementy w dowolnej społeczności ludzkiej. I prawdopodobnie 
możesz pisać o absolutnie dowolnym miejscu”6. Wyrazem jego fascynacji 
historią, kulturą i społecznością Northampton jest opublikowana w 2016 
roku powieść Jerusalem, której akcja rozgrywa się na przestrzeni wielu 
wieków w dzielnicy Boroughs7.

Alana Moore’a od najmłodszych lat  fascynowały komiksy. Jak pisze Lance 
Parkin, cztery rodzaje komiksów wywarły na młodego Moore’a szczególny 
wpływ: horrory w stylu EC Comics, opowieści o superbohaterach, brytyj-
skie historie science-fiction oraz komiksy undergroundowe8. Echa tych ga-
tunków łatwo można dostrzec w twórczości dojrzałego scenarzysty. Jednak 
zanim Moore rozpoczął profesjonalną karierę, imał się wielu zajęć, w tym 
czyściciela miejskich toalet9. Znalezienie dobrej pracy nie było łatwe dla 
osoby wywodzącej się z klasy robotniczej, a do tego pozbawionej formal-
nego wykształcenia10.

Pierwsze kroki w komiksowej branży Alan Moore stawiał w brytyjskich 
magazynach. Realizował także prace, do których sporządzał rysunki, dla 
czasopism i magazynów undergroundowych. We wczesnych latach osiem-
dziesiątych pisał scenariusze do komiksów, które ukazywały się w magazy-
nach, takich jak „Star Wars” czy „Doctor Who Monthly” publikowanych 
przez brytyjskie ramię wydawnictwa Marvel. Dla tego wydawnictwa napi-
sał też odcinki przygód Kapitana Brytanii, które ukazywały się w magazynie 
„The Daredevils”. Od 1980 roku współpracował z magazynem „2000 AD”, 
w którym publikował między innymi krótkie opowieści w ramach Tharg’s 
Future Shocks11. Najważniejsze publikacje Moore’a dla tego kultowego ma-

 6 za: N. Barber, The Man Who Said No...., „The Independent on Sunday” 2006, 19 March, 
https://search-1proquest-1com-10000b5py2d81.han.buw.uw.edu.pl/docview/336970145? 
accountid=14887, dostęp: 22.02.2013.

 7 B. Burlage, «Jerusalem» by Alan Moore, The Rumptus, https://therumpus.net/2016/ 
10/jerusalem-by-alan-moore/, dostęp: 27.12.2018.

 8 L. Parkin, Alan Moore..., s. 8–9.
 9 A. Moore (w rozmowie z D. Lloydem), From the Writer’s Viewpoint, w: Alan Moore: 

Conversations, ed. E.L. Berlatsky, Jackson 2012, s. 5. Wywiad został przeprowadzony za-
nim obaj zaczęli pracować nad powieścią graficzną V jak Vendetta.

10 Siedemnastoletni Moore został relegowany z liceum za handel LSD.
11 Historie napisane przez Moore’a zostały wydane zbiorczo w: A. Moore (scen.), M. Whi-

te et al. (rys.), Kompletny szok przyszłości, tłum. D. Pietrzak, J. Więckowski, M. Matachow-
ska, Iława 2016.
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gazynu to D.R. & Quinch (rysowany przez Alana Daviesa)12 oraz The Bal-
lad of Halo Jones (rysowana przez Iana Gibsona)13. Obie wpisywały się spe-
cyficzny dla „2000 AD” styl społeczno-politycznego komentarza, a postać 
z drugiej z nich antycypowała feministyczne wątki obecne w twórczości 
Moore’a, sama będąc prawdopodobnie jedną z pierwszych superbohaterek 
tego rodzaju14.

Historie pisane dla „2000 AD”, a przede wszystkim dwa komiksy pisane 
dla redagowanego przez Deza Skinna niezależnego magazynu „Warrior” 
wzbudziły zainteresowanie amerykańskich wydawców pracami Alana Moo-
re’a. Marvelman/Miracleman oraz V jak Vendetta w pełni ukazały poten-
cjał drzemiący w scenarzyście z Northmapton i stały się dla niego prze-
pustką do międzynarodowej kariery15.

Twórca. Alan Moore był przedstawicielem pierwszej fali brytyjskiej in-
wazji, która, o czym wspomniałem wyżej, odegrała znaczącą rolę w prze-
mianach współczesnego komiksu. Moore jest autorem płodnym, nieogra-
niczającym swoich zainteresowań wyłącznie do tworzenia komiksów czy 
powieści graficznych. Poniższy przegląd ogranicza się do najbardziej przeło-
mowych prac autora, najczęściej podlegających ocenie ze strony krytyków, 
a także stających się przedmiotem badań naukowych16. Obok powieści gra-
ficznej, stanowiącej przedmiot niniejszej książki, do tego zbioru zaliczyć 
można między innymi następujące dzieła: Miracleman, Saga o potworze  
z bagien, Strażnicy, Prosto z piekła, Promethea, Zagubione dziewczęta czy 
Liga Niezwykłych Dżentelmenów (wraz z kontynuacjami).

12 A. Moore, J. Delano, A. Davis (scen.), A. Davis (rys.), The Complete D.R. & Quinch, 
Oxford 2006.

13 A. Moore (scen.), I. Gibson (rys.), The Ballad of Halo Jones, Oxford 2009.
14 Vide: B. Little, 2000AD: Understanding the «British Invasion» of American Comics,  

w: Comics as a Nexus of Cultures. Essays on the Interplay of Media, Disciplines and Interna-
tional Perspectives, eds. M. Berninger, J. Ecke, G. Haberkorn, London–Jefferson, NC 2010, 
s. 147–150.

15 Ch. Murray, Alan Moore: The Making of a Graphic Novelist, w: The Cambridge Histo-
ry of the Graphic Novel, eds. J. Baetens, H. Frey, S.E. Tabachnik, Cambridge 2018, s. 224.

16 Obszerne bibliografie dzieł Alana Moore’a można znaleźć w: L. Parkin, Alan Moore..., 
s. 70–95 oraz G. Khoury, A. Moore, The Extraordinary Works of Alan Moore, s. 218–237. 
Warto także zajrzeć do jego bibliografii zamieszczonej na stronach Wikipedii: Alan Moore 
bibliography, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Moore_bibliography, dostęp: 
11.11.2018.
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Miracleman ukazywał się (pod tytułem Marvelman) równolegle z kolej-
nymi odcinkami V jak Vendetta na łamach magazynu „Warrior”. Pisząc sce-
nariusz do nowej odsłony przygód superbohatera, Moore postanowił ure-
alnić jego losy, ukazując jego ludzką stronę. Ponadto w ostatnich pisanych 
przez siebie zeszytach Moore pozwala swojemu bohaterowi, wraz z jego 
pomocnikami, zaprowadzić na ziemi utopię. Zakończenie pisanej przezeń 
opowieści antycypuje wątki związane z wolnością jednostki, totalitary-
zmem i kontrolą nad ludźmi obdarzanymi szczególnymi mocami17. Jednak 
dopiero w V jak Vendetta, zdaniem Michała Cetnarowskiego, „pełniej ob-
jawiły się obsesje Moore’a: zniewolenie, totalitaryzm, odpowiedzialność za 
swoje czyny, granice wolności i wpisana w nie walka o tożsamość”18.

Komiksem, który przyniósł Moore’owi popularność w Stanach Zjedno-
czonych, a także przekonał do niego amerykańskich wydawców, była Saga 
o Potworze z Bagien. Połączył on w nim wątki ekologiczne, polityczne i ele-
menty gotyckiego horroru. Z drugorzędnego bohatera funkcjonującego na 
obrzeżach uniwersum DC uczynił jedną z jego najciekawszych postaci.  
W oryginalnej serii główny bohater był ofiarą wypadku, człowiekiem wy-
glądającym jak roślina. W ujęciu Moore’a Potwór z Bagien stał się częścią 
świata przyrody obdarzoną ludzką świadomością. Podejście takie otwo-
rzyło przez Moorem i rysownikami liczne możliwości fabularne oraz pole 
do eksperymentowania ze sposobami opowiadania19.

Prawdopodobnie najbardziej znanym, a przynajmniej docenianym dzie-
łem brytyjskiego scenarzysty jest, stworzona z Dave’em Gibbonsem, powieść 
graficzna Strażnicy20. Oryginalnie opublikowana w dwunastu zeszytach 

17 Pierwotny scenarzysta [A. Moore], M. Anglo (scen.), G. Leach et al., Miracleman, 
tłum. T. Sidorkiewicz, Warszawa 2016. Vide: M. Wolf-Meyer, The World Ozymandias 
Made: Utopias in the Superhero Comic, Subculture, and the Conservation of Difference, „The 
Journal of Popular Culture” 2003, Vol. 36, No. 3, s. 499 oraz G. Carpenter, The British Inva-
sion: Alan Moore, Neil Gaiman, Grant Morrison, and the Invention of the Modern Comic Book 
Writer, Edwardsville, Il. 2016, s. 19–27. Zmiana nazwy serii z Marvelman na Miracleman 
związana była z prawami autorskimi do istniejącej już na amerykańskim rynku postaci.

18 M. Cetnarowski, Wiatr od Wysp. Komiksowa droga Alana Moore’a, Neila Gaimana  
i Gartha Ennisa, w: idem, Podwójna tożsamość bogów, Kraków 2017, s. 213.

19 A. Moore, L. Wein (scen.), S. Bissette et al. (rys.), Saga o Potworze z Bagien, t. 1–3, 
tłum. J. Drewnowski, Warszawa 2018.

20 A. Moore (scen.), D. Gibbons (rys.), Strażnicy, t. 1–3, tłum. J. Drewnowski, Warsza-
wa 2003–2004. W 2014 roku ukazało się w kolekcji Kanon Komiksu jednotomowe wyda-
nie Strażników.
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seria opowiada o grupie superbohaterów, próbujących rozwikłać zagadkę 
śmierci jednego z ich dawnych kompanów. Opowieść rozgrywająca się  
w ramach alternatywnej historii Stanów Zjednoczonych, gdzie działalność 
superbohaterów została prawnie ograniczona, poddawała dekonstrukcji su-
perbohaterski mit. Z jednej strony Moore starał się przyjrzeć psychologicz-
nym predyspozycjom, które pchają jednostki do przebierania się w barw-
ne kostiumy i bronienia porządku. Z drugiej strony starał się eksplorować 
granice, które powinny zostać wyznaczone dla tego rodzaju działalności. 
Czy superbohaterom wszystko wolno, aby zapewnić społeczeństwom, a na-
wet całemu globowi pokój i bezpieczeństwo? Czy wyrwani spod jakiejkol-
wiek kontroli będą w stanie sami określić moralne bariery, poza które nie 
powinni wychodzić?21 Skomplikowana opowieść Moore’a i Gibbonsa zo-
stała doceniona, zarówno przez publiczność, jak i krytyków. W 2005 roku 
Strażnicy znaleźli się na liście stu najlepszych anglojęzycznych powieści 
magazynu „Times” opublikowanych od jego powstania. Strażnicy budzą 
także największe zainteresowanie wśród naukowców22.

W 2012 roku wydawnictwo DC Comics zdecydowało się na publikację 
prequeli do Strażników. W ramach inicjatywy wydawniczej Strażnicy: Po-
czątek opowiedziano wcześniejsze przygody bohaterów znanych z powieści 
graficznej Moore’a i Gibbonsa. Scenarzysta komiksowego pierwowzoru pod-
szedł do planów wydawnictwa z niechęcią i poprosił czytelników kupują-
cych prequele Strażników, aby zaprzestali sięgania po inne jego komiksy23. 

21 Vide: M. Wolf-Meyer, The World Ozymandias Made, s. 506–509.
22 Wyrazem tego zainteresowania są książkowe publikacje, jak Watchmen and Philoso-

phy: A Rorschach Test, ed. M. White, Hoboken 2009 czy Minutes to Midnight: Twelve Essays 
on «Watchmen», ed. R. Bensam, Edwardsville, Il. 2010, a także liczne artykuły naukowe, 
przykładowo: M.J. Prince, Alan Moore’s America: The Liberal Individual and American 
Identities in «Watchmen», „The Journal of Popular Culture” 2011, Vol. 44, No. 4, s. 815–830 
czy J.A. Hugh, ‘Who Watches the Watchmen?’: Ideology and ‘Real World’ Superheroes, „The 
Journal of Popular Culture” 2006, Vol. 39, No. 4, s. 546–557. Strażnicy dość często goszczą 
w wypowiedziach amerykańskich polityków z obu stron politycznej barykady, vide: B. Cro-
nin, Congresswoman Ocasio-Cortez Quotes «Watchmen» in Response to Critics, CBR.com, 
https://www.cbr.com/watchmen-alexandra-ocasio-cortez-rorschach-quote/, dostęp: 11.01. 
2019 oraz A. Ching, Ted Cruz Criticized for Naming «Watchmen» Character as One of His 
Favorite Superheroes, CBR.com, https://www.cbr.com/ted-cruz-criticized-for-naming-
watchmen-character-as-one-of-his-favorite-superheroes/, dostęp: 28.06.2015.

23 D. Roth, Buying Before Watchmen? Alan Moore Says Stop Buying his other Comics, 
Syfy.com, 12.12.2012, https://www.syfy.com/syfywire/buying_before_watch-men_al, do-
stęp: 10.09.2018.



106 Rozdział 3

W 2017 roku rozpoczęto publikację kontynuacji Strażników w postaci za-
planowanej na dwanaście zeszytów miniserii Doomsday Clock, której sce-
narzystą jest Geoff Johns24. W 2009 roku na ekrany kin weszła filmowa 
adaptacja Strażników, a stacja HBO pracuje nad serialem telewizyjnym 
rozgrywającym się w stworzonym przez Moore’a świecie25.

Jednym z najciekawszych pod względem formalnym dzieł Moore’a, 
stworzonym po rozstaniu z amerykańskimi wydawnictwami głównego 
nurtu, jest powieść graficzna Prosto z piekła. Melodramat w szesnastu czę-
ściach, do której rysunki stworzył Eddie Campbell26. Autorzy tej powieści 
graficznej mierzą się z jedną z największych zagadek kryminalnych wikto-
riańskiej Anglii, jaką pozostała do dziś nierozwiązana sprawa seryjnego 
mordercy znanego jako Kuba Rozpruwacz, którego ofiarami padło co naj-
mniej pięć prostytutek z dzielnicy Whitechapel27. Odwołując się do jednej 
z licznych teorii spiskowych28, które przez dziesięciolecia narosły wokół tej 
sprawy, twórcy Prosto z piekła podejmują refleksję nad naturą zła, jego hi-
storycznymi emanacjami oraz fascynacją nim w kulturze i społeczeń-
stwach Zachodu. Autorzy dotykają także tematów patriarchalnej domina-
cji w kulturze europejskiej. Prosto z piekła to także jeden z najbardziej wy-
razistych przejawów zainteresowania Alana Moore’a psychogeografią29.

Wątki feministyczne oraz mitologiczne wypełniają z kolei karty wyda-
wanej w latach 1999–2005 serii Promethea, która obok scenariusza cenio-
na była także za ilustracyjną maestrię J.H. Williamsa III30. Także wokół 
feministycznych, a zarazem historiozoficznych, wątków zbudowana została 

24 Do oddania książki do druku ukazało się osiem z planowanych dwunastu zeszytów.
25 Serial będzie miał premierę w 2019 roku.
26 A. Moore (scen.), E. Campbell (rys.), Prosto z piekła. Melodramat w szesnastu czę-

ściach, tłum. M. Chaciński, M. Cieślik, Warszawa 2008.
27 Dobre wprowadzenie w arkana tej sprawy stanowi książka Paula Begga, Kuba Roz-

pruwacz. Historia kompletna, tłum. B. Malarecka, Warszawa 2010.
28 Podstawą snutej przez Moore’a i Campbella opowieści jest teoria przedstawiona 

przez Stephena Knighta w książce Jack the Ripper: The Final Solution (London 1994). O teo-
riach spiskowych związanych ze sprawą Kuby Rozpruwacza, vide: J.E. Lewis, The Mam-
moth Book of Conspiracies, Philadelphia–London 2012, s. 213–215.

29 E. Ho, Postimperial Landscapes «Psychogeography» and Englishness in Alan Moore’s 
Graphic Novel «From Hell: A Melodrama in Sixteen Parts», „Cultural Critique” 2006, No. 63, 
s. 99–121.

30 A. Moore (scen), J.H. Williams III (rys.), Promethea, t. 1–5, La Jolla, CA 2000–2005.
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fabuła powieści graficznej Zagubione dziewczęta, do której rysunki stwo-
rzyła Melinda Gebbie31. Bohaterkami tej powieści twórcy uczynili postaci 
znane z klasycznej dziecięcej literatury Alicję (z powieści Alicja w krainie 
czarów), Dorothy Gale (bohaterkę Czarodzieja z Oz) oraz Wendy Darling 
(znaną z powieści Piotruś Pan), które już jako dorosłe przeżywają liczne 
erotyczne przygody. Powieść graficzna Moore’a i Gebbie wzbudziła liczne 
kontrowersje związane z jej erotyczną zawartością, co Moore skomentował  
w jednym z udzielonych wywiadów: „Chciałbym wierzyć, że «Zagubione 
dziewczęta», które próbują zrehabilitować całe pojęcie pornografii, mogą 
mieć jakieś korzystne efekty. Że może ludzie będą w stanie wymyślić taką 
pornografię, która nie jest brzydka, która jest inteligentna, co potencjalnie 
uczyni pornografię rodzajem pięknej otwartej areny, gdzie nasze najbar-
dziej skryte tajemnice seksualne mogą być omówione w otwarty i zdrowy 
sposób. Gdzie nasze wstydliwe fantazje nie muszą gnić i obracać się w coś 
potwornego w ciemności naszego jestestwa”32.

Najbardziej wyrazistym przykładem skłonności Alana Moore’a do inter-
tekstualnych gier jest komiksowa seria Liga Niezwykłych Dżentelmenów 
tworzona we współpracy z rysownikiem Kevinem O’Neillem. Seria składa 
się z kilku cykli, które prezentują losy bohaterów i ich potomków począw-
szy od czasów wiktoriańskich po współczesność. Pierwsza odsłona serii 
opowiadała o losach bohaterów „zapożyczonych” z klasycznych dzieł lite-
ratury wiktoriańskiej połączonych w drużynę, tytułową Ligę, której zada-
niem jest obrona brytyjskiego imperium33. Na kartach komiksu przewijają 
się postaci znane z popularnych brytyjskich powieści, a także, w przypad-
ku tomów, których akcja rozgrywa się w dwudziestym i dwudziestym 
pierwszym wieku, z filmów, seriali telewizyjnych i innych mediów.

Buntownik. Alan Moore niezmiennie prezentuje się jako komiksowy re-
wolucjonista. Postawa taka wiąże się nie tylko z prezentowanymi w jego pra-
cach poglądami, ale także ze stosunkiem do komiksowej branży, zwłaszcza 

31 A. Moore (scen.), M. Gebbie (rys,), Lost Girls, Atlanta–Portland 2010. Polskie wyda-
nie tej powieści graficznej ukazało się w 2012 roku pod tytułem Zagubione dziewczęta.

32 A. Moore, za: Mythmakers and Lawbreakers: Anarchist Artists on Fiction, ed. M. Killjoy, 
Oakland, CA 2009, s. 54.

33 A. Moore (scen.), K. O’Neill (rys.), Liga Niezwykłych Dżentelmenów, t. 1–2, tłum.  
P. Braiter, Warszawa 2003–2004.
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amerykańskiej. Seria Liga Niezwykłych Dżentelmenów obok swoich walo-
rów estetycznych, może być także postrzegana jako element sporu Alana 
Moore’a z amerykańskimi wydawcami korporacyjnymi. Osią tego sporu 
jest kwestia praw autorskich do prac stworzonych przez Moore’a i współ-
pracujących z nim rysowników, które dzięki sprytnie skonstruowanym umo-
wom pozostały w rękach DC Comics34. Jak zauważa Jakcson Ayers konflikty 
brytyjskiego scenarzysty z amerykańskimi wydawnictwami mogły wpłynąć 
na jego stosunek do kwestii praw autorskich, czego wyrazem jest właśnie 
wspomniana seria. Jej bohaterami są wszak postaci, co do których prawa 
autorskie wygasły, a w związku z tym można tworzyć dzieła z ich udziałem, 
a to z kolei ma ożywczy wpływa na całą kulturę. Nieustanne wydłużanie cza-
su ochrony nad postaciami, służy wyłącznie interesom korporacji, do któ-
rych one należą, a nie artystycznej twórczości. W tomach Ligi Niezwykłych 
Dżentelmenów rozgrywających się współcześnie, Moore, aby odnieść się 
do aktualnych bohaterów popkultury, musiał używać różnych wybiegów35.

Innym aspektem sprzeciwu wobec opowieści głównego nurtu jest obecne 
w jego pracach krytyczne podejście w stosunku do dominujących w branży 
wydawniczej trendów. Moore postrzegany jest jako reformator komiksów 
superbohaterskich za sprawą takich dzieł, jak Strażnicy, w których doko-
nał dekonstrukcji tego rodzaju opowieści i wprowadzenia do nich bardziej 
realistycznych elementów36. Sam Moore uważa się za niewłaściwą osobę 
do rozprawiania o charakterze opowieści o superbohaterach, gdyż jak sam 
zauważył, jego prace w ramach tego gatunku były krytyczne w stosunku do 
samej idei tego rodzaju postaci, jak i nie miały na celu jego reformowa-
nia37. Maggie Gray postrzega w podobnych kategoriach powieść graficzną 
V jak Vendetta, w której Moore i Lloyd podważali dominujące formy ko-
miksu superbohaterskiego, jednocześnie budując w formie i treści opo-

34 S. Manning, Alan Moore’s «Watchmen» Feud with DC Comics, Explained, CBR.com, 
https://www.cbr.com/alan-moore-watchmen-feud-dc-comics-explained/, dostęp: 31.11. 
2017. Podobne probemy dotyczą powieści graficznej V jak Vendetta.

35 J. Ayers, The Integrity of the Work: Alan Moore, Modernism, and the Corporate Author, 
„Journal of Modern Literature” 2016, Vol. 39, No. 2, s. 144–166.

36 Vide: R. Reynolds, Super Heroes: A Modern Mythology, Jackson 1994, s. 105–118.
37 A. Moore (w rozmowie z D. Marchese), Alan Moore on Why Superhero Fans Need to 

Grow Up, Brexit, and His Massive New Novel, Vulture, http://www.vulture.com/2016/09/
alan-moore-jerusalem-comics-writer.html, dostęp: 19.09.2018.
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wieść będącą przejawem kulturowego oporu wobec autorytarnych tenden-
cji ówczesnych rządów38.

Moore niechętnie patrzył także na marketingowe działania wydawni-
czych korporacji. Z ironią podchodził na przykład do samego terminu 
„powieść graficzna”, widząc w jego stosowaniu zabieg umożliwiający swo-
bodne czytanie komiksów przez starszych odbiorców. „Z nadejściem ksią-
żek takich jak «Strażnicy» – wspominał w jednym z wywiadów, – myślę, że 
ci ludzie zyskali swobodę dzięki terminowi powieść graficzna. Każdy wie-
dział, że komiksy były dla dzieci i dla intelektualnie niedorozwiniętych 
osób, podczas gdy powieść graficzna brzmi jak dużo bardziej wyrafinowa-
na propozycja”39. Cały czas pozostał też nieufny wobec praktyk stosowa-
nych przez wydawnictwa w stosunku do młodych autorów. Tych zresztą 
zachęcał, aby nie czekali na zainteresowanie ze strony dużych wydawnictw, 
tylko sami zadbali o publikację własnych tekstów40.

David Lloyd. Postać Davida Lloyda wydaje się cieszyć mniejszym zain-
teresowaniem ze strony komiksowych krytyków oraz badaczy. Pozostaje 
on autorem kojarzonym głównie z powieścią graficzną V jak Vendetta, 
która postrzegana jest jako jego największy sukces artystyczny. Nie jest to 
jednak osąd w pełni sprawiedliwy. Choć lista prac brytyjskiego rysownika 
jest zdecydowanie krótsza niż Alana Moore’a, to jednak znajdują się na niej 
interesujące pozycje.

David Lloyd przyszedł na świat w 1950 roku w Enfield w północnym 
Londynie41. Swoją artystyczną karierę rozpoczął od pracy w branży rekla-

38 M. Gray, ‘A Fistful of Dead Roses...’: Comics as Cultural Resistance: Alan Moore and 
David Lloyd’s «V for Vendetta», „Journal of Graphic Novels and Comics” 2010, Vol. 1, No. 1, 
s. 31–49. W swoim artykule autorka pokazuje stosowane przez autorów strategie oraz kul-
turowe znaczenie magazynu „Warrior”, w którym V jak jak Vendetta była pierwotnie pu-
blikowana. Do jej ustaleń powrócę w dalszej części tekstu.

39 A. Moore (w rozmowie z magazynem Wired), Legendary Comics Writer Alan Moore 
on Superheroes, The League, and Making Magic, Wired, https://www.wired.com/2009/02/
ff-moore-qa/, dostęp: 17.07.2017, podkr. oryg.

40 K. Hale-Stern, Alan Moore Advises New Writers to Self-Publish Because Big Publishers 
Suck, Io9 Gizmodo, https://io9.gizmodo.com/alan-moore-advises-new-writers-to-self-
publish-because-1743575906, dostęp: 18.06.2018.

41 David Lloyd nie stał się do tej pory obiektem zainteresowania biografów. Informacje 
o jego życiu i działaności pochodzą z nielicznych źródeł internetowych, vide: David Lloyd, 
The Wizards Keep Ltd, https://web.archive.org/web/20160304100314/http://www.wizards-
-keep.com/index.asp-Q-Page-E-david-lloyd--57658023, dostęp: 25.11.2018. Warto zajrzeć 
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mowej, dla której opracowywał różnego rodzaju materiały wizualne. Jego 
pierwszy pasek komiksowy ujrzał światło dzienne w 1975 roku42, jednak 
dopiero kilka lat później artysta został „etatowym” twórcą komiksów. Prze-
łom lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych zaowocował licznymi praca-
mi stworzonymi na potrzeby magazynów publikowanych przez wydaw-
nictwo Marvel UK. Wśród nich znajdował się także „Dr. Who Weekly”,  
w którym ilustrował scenariusze Steve’a Moore’a i Alana Moore’a43. W mar-
cu 1979 roku Lloyd zaczął pracować nad serią Night Raven, stworzoną 
pierwotnie przez Deza Skinna i Richarda Burtona dla magazynu „Hulk 
Comic”, do której scenariusz pisał Steve Parkhouse44. Różnice w ocenie 
pracy Lloyda między amerykańską a brytyjską częścią wydawnictwa spo-
wodowały odsunięcie rysownika od prac nad tytułem.

Relacje nawiązane podczas pracy dla Marvel UK okazały się istotne dla 
dalszej kariery Davida Lloyda. Kiedy Dez Skinn porzucił pracę w brytyj-
skim Marvelu i założył własny magazyn „Warrior”, zaproponował Lloydo-
wi stworzenie na jego potrzeby „historii detektywistycznej z lat trzydzie-
stych”45. W wyniku dyskusji na ten temat z Alanem Moorem narodziła się 
idea, która dała podstawy pod komiks V jak Vendetta.

Po zakończeniu wydawania magazynu „Warrior” i wstrzymaniu prac 
nad V jak Vendetta Lloyd skupił się na innych projektach. Nadal rysował 
opowieści dla różnych brytyjskich magazynów komiksowych. Ilustrował 
też historie dla amerykańskiej komiksowej antologii grozy „Wasteland”. Po 
ukończeniu prac nad wznowioną przez DC Comics serią V jak Vendetta, 
David Lloyd zilustrował inne komiksy wydawane przez to wydawnictwo, 
takie jak Hellblazer (między innymi: Early Warning do scenariusza Granta 
Morrisona czy spin-off serii zatytułowany The Horrorist do scenariusza Ja-
miego Delano), a także Nightingale i wspomnianą wcześniej J jak Jenny do 

także na oficjalną stronę artysty (http://www.lforlloyd.com/), jednak brak na niej informa-
cji biograficznych.

42 David Lloyd Bibliography, Kickback, http://www.lforlloyd.com/kickback/biblio_en.
htm, dostęp: 22.11.2018.

43 Scenarzyści nie są ze sobą spokrewnieni.
44 Zostały one zebrane w wydanym w 2017 roku albumie zawierającym także opowia-

dania o tym bohaterze. Vide: Night Raven: From The Marvel UK Vaults, New York 2017.
45 A. Moore, Za malowanym uśmiechem, w: A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak 

Vendetta, s. 269.
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pisanych przez Gartha Ennisa Opowieści wojennych. Pod koniec lat dzie-
więćdziesiątych narysował czterozeszytową przygodową serię The Territory, 
do której scenariusz napisał Jamie Delano.

W pierwszej dekadzie dwudziestego pierwszego wieku David Lloyd 
wydał dobrze przyjętą powieść graficzną Kickback. Rysownik stworzył też 
scenariusz na potrzeby tej kryminalnej opowieści. Najważniejsza dla Lloy-
da podczas prac na tym tytułem była całkowita swoboda i kontrola nad 
procesem twórczym46.

Aktualnie projektem, który zdaje się zajmować najwięcej uwagi Davida 
Lloyda, jest cyfrowy magazyn „Aces Weekly” wzorowany na typowych 
brytyjskich czasopismach komiksowych47. Ideą tego rozwiązania jest bez-
pośredni kontakt twórcy z czytelnikiem, z pominięciem wszelkich pośred-
ników. „Zasadniczo to, co robimy – powiedział rysownik – to pokazujemy 
dobre komiksy na ekranie, więc robimy bardzo prostą rzecz. W tym sensie 
to się nie różni od zwykłego komiksu. Różni się od zwykłego komiksu 
tylko tym, że używamy formatu ekranu komputerowego... czyli poziomego, 
ale to wciąż zwykła strona. Znów: to tak samo, jak w zwykłym komiksie”48. 
Możliwość cyfrowej dystrybucji komiksów może ułatwić proces kreowa-
nia historii, w którym najistotniejsza jest wolność twórcza, co wydaje się 
wartością podzielaną przez autorów powieści graficznej V jak Vendetta.

3.2. Powieść graficzna

James Chapman w książce poświęconej kulturowej historii brytyjskiego 
komiksu stwierdził, że „V jak Vendetta jest prawdopodobnie najgłębszym 
dziełem Moore’a: z pewnością jest to komiks, który najpełniej analizuje 
jego własny pogląd na relację pomiędzy anarchią a osobistą wolnością”49. 
Prawdopodobnie jest to najbardziej politycznie zaangażowany komiks 
tego scenarzysty, który wszak nie unika poruszania tego rodzaju tematyki 

46 About Kickback, http://www.lforlloyd.com/kickback/about_en.htm, dostęp: 27.12.2018.
47 Aces Weekly, https://www.acesweekly.co.uk/, dostęp: 27.12.2018.
48 za: Beat Staff, David Lloyd and Aces Weekly – the New Frontier of Comics, The Beat, 

http://www.comicsbeat.com/david-lloyd-and-aces-weekly-the-new-frontier-of-comics/, 
dostęp: 15.09.2016.

49 J. Chapman, British Comics: A Cultural History, London 2011, s. 229–230.
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w swojej twórczości. Społecznych zagadnień nie unikał także rysownik 
David Lloyd, w którego bibliografii można odnaleźć tego typu teksty50.

Alan Moore nie ukrywał swojej fascynacji ideami anarchistycznymi. 
Swój najpełniejszy wyraz znalazły one w powieści graficznej V jak Vendetta. 
„Więc, jak sądzę, to są właśnie moje główne przemyślenia na temat anar-
chii – opowiadał Moore o pomyśle na komiks anarchistyczny. – Były ze 
mną od długiego czasu. Aż od wczesnych lat 80, kiedy po raz pierwszy 
rozpoczynałem pisanie «V jak Vendetta» dla angielskiego czasopisma 
«Warrior», ta historia była w dużej mierze efektem mojego siedzenia i my-
ślenia o tym, jakie są prawdziwe ekstrema polityki”51. Konflikt kapitalizmu 
z komunizmem ich nie przedstawiał, tylko faszyzm i anarchizm. „Uderzy-
ło mnie – wspominał – że dwa o wiele bardziej reprezentatywne ekstrema 
można znaleźć w faszyzmie i anarchii”52. Tak wyglądały ideologiczne ko-
rzenie V jak Vendetta, jednak zanim Moore i Lloyd rozpoczęli pracę na 
komiksem dla magazynu „Warrior” ustalili szereg formalnych założeń do-
tyczących kształtu całości.

Powieść graficzna V jak Vendetta była pierwszym, i jak dotąd jedynym, 
wspólnym dziełem Moore’a i Lloyda. Jak wspomina rysownik, obaj znali się 
z różnego rodzaju konwentów, jednak wcześniej nie mieli okazji stworzyć 
niczego wspólnie53. Ich współpraca nad V jak Vendetta przebiegała, we-
dług Lloyda, znakomicie, gdyż „obaj byliśmy pod wpływem tego samego 
rodzaju książek, filmów, programów telewizyjnych”54. Praca zaowocowała 
powstaniem powieści graficznej, która, jak zauważa Graham Kibble-White, 
„ustanowiła wiele z «zasad» boomu na komiksy dla dorosłych w połowie 
lat 80”55.

50 Obaj twórcy byli zaangażowani w powstawanie takich antologii poruszających ważne 
kwestie społeczne, jak „AARGH” (Artists Against Rampant Government Homophobia, 
1988) czy „Occupy Comics” (2012).

51 A Moore, za: Mythmakers and Lawbreakers, s. 48.
52 Ibidem.
53 Nie jest to do końca prawdą, gdyż Lloyd narysował choćby kilka opowieści wedle 

scenariuszy Moore’a dla „Doctor Who Magazine” w 1980 roku.
54 D. Lloyd (w rozmowie z T. Halleckiem), The Man Behind The Mask: Q&A With David 

Lloyd, «V for Vendetta» Artist And Creator Of The Guy Fawkes Mask Embraced By Anony-
mous And Protestors Worldwide, International Business Times, https://www.ibtimes.com/
man-behind-mask-qa-david-lloyd-v-vendetta-artist-creator-guy-fawkes-mask-embraced-
anonymous-1302381, dostęp: 24.09.2017.

55 G. Kibble-White, The Ultimate Book of British Comics, London 2005, s. 276.
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Publikacja. Powieść graficzna V jak Vendetta była publikowana przez 
wiele lat. Początkowo jej kolejne odcinki ukazywały się na łamach magazy-
nu „Warrior”. Jego redaktorem był Dez Skinn, wcześniej pracujący, między 
innymi, dla brytyjskiego oddziału wydawnictwa Marvel. Nowy magazyn56 
miał być miejscem publikacji dzieł wymykających się sztywnym ramom 
komiksowego przemysłu. Ponadto autorzy mieli zachowywać prawa do 
stworzonych postaci i opowieści, na co nie mogli liczyć, pracując dla kor-
poracyjnych domów wydawniczych.

„Warrior” był typową dla brytyjskiego rynku antologią zawierającą zbiór 
krótkich komiksowych opowieści, kontynuowanych, w zależności od po-
pularności lub artystycznego zamysłu, w kolejnych numerach magazynu. 
„Warrior” miał publikować jedynie oryginalne brytyjskie prace, unikając 
przedruków z amerykańskich pism57. Wydawcą magazynu była założona  
i kierowana przez Skinna oficyna Quality Communication Ltd.

Pierwszy numer magazynu „Warrior” ukazał się, po prawie rocznych 
pracach, w marcu 1982 roku. W tym numerze pojawiły się dwa komiksy, do 
których scenariusze stworzył Alan Moore: Marvelman oraz V jak Vendetta58. 
Kolejne odcinki tego drugiego ukazywały się nieprzerwanie, aż do ostatnie-
go numeru magazynu. Łącznie, od marca 1982 do lutego 1985 roku, uka-
zało się dwadzieścia sześć numerów czasopisma. W lutym 1985 roku, bez 
wcześniejszej zapowiedzi, magazyn „Warrior” przestał się ukazywać. Ostat-
nim rozdziałem V jak Vendetta, który znalazł się w 26 numerze „Warriora” 
był The Verdict (Werdykt)59. Przyczyną zaprzestania publikacji magazynu 
były niezadowalające wyniki jego sprzedaży60. Magazyn „Warrior” pozo-
staje jednym z tych kultowych wydawnictw, które oferowało dobrej jakości 
treści, pisane przez artystów, których ograniczała jedynie ich wyobraźnia.

Kontynuacja prac nad powieścią graficzną V jak Vendetta okazała się 
możliwa dzięki zdobytej przez Alana Moore’a popularności na amerykań-
skim rynku. Wydawnictwo DC Comics zdecydowało się podjąć kontynu-

56 O historii i znaczeniu tego magazynu, vide: M. Gray, ‘A Fistful of Dead Roses...’,  
s. 32–34 oraz G. Kibble-White, The Ultimate Book of British Comics, s. 274–278.

57 M. Gray, ‘A Fistful of Dead Roses...’, s. 32.
58 O zawartości pierwszego numeru, vide: G. Kibble-White, The Ultimate Book of Bri-

tish Comics, s. 275–276.
59 Dwunasty rozdział drugiej księgi. W całości składa się ona z czternastu rozdziałów.
60 J. Chapman, British Comics, s. 231; M. Gray, ‘A Fistful of Dead Roses...’, s. 33–34.
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acji projektu wydawniczego, po sukcesach jakimi cieszyły się pisane przez 
brytyjskiego scenarzystę serie Saga o Potworze z Bagien czy Strażnicy. Ame-
rykańskie wydawnictwo najpierw wznowiło w kolorowej edycji opubliko-
wane dotychczas fragmenty, a potem finałową część opowieści. Całość zo-
stała opublikowana w dziesięciu numerach, które ukazywały się od września 
1988 do maja 1989 roku. Pierwsze fragmenty kontynuacji opowieści uprze-
dnio publikowanej w magazynie „Warrior” pojawiły się w siódmym nume-
rze amerykańskiej edycji61.

Oryginalnie komiks V jak Vendetta był czarno-biały. Wydanie przygoto-
wane na rynek amerykański zostało pokolorowane pod nadzorem Davida 
Lloyda przez Steve’a Whitakera i Siobhan Dodds. Według Toma Callahana 
brak kolorów pozytywnie wpływał na wizualne przedstawienie kontrastów 
i dualizmów charakteryzujących, jego zdaniem, powieść graficzną V jak 
Vendetta62. Pierwsze zbiorcze wydanie powieści graficznej Moore i Lloyda 
ukazało się w 1990 roku, a jego kolejne odsłony pozostają w ciągłej publi-
kacji. W 2009 roku, trzydzieści lat po zakończeniu publikacji serializowa-
nego wydania V jak Vendetta, ukazało jej powiększone zbiorcze wydanie  
w ramach edycji określanej mianem Absolute Edition63.

Założenia formalne. W eseju Za malowanym uśmiechem opublikowa-
nym pierwotnie w siedemnastym numerze magazynu „Warrior”, a później 
przedrukowanym także w zbiorczym wydaniu powieści graficznej V jak 
Vendetta, Alan Moore opisał kulisy pracy nad tym komiksem64. Artyści 
podczas prac nad powieścią graficzną V jak Vendetta przyjęli szereg zało-
żeń formalnych, które wpłynęły na estetykę całości, a także na sposób od-
bioru komiksu przez czytelników.

Początkowo V jak Vendetta miała być opowieścią detektywistyczną w sty-
lu lat trzydziestych przypominającą tworzoną przez Lloyda serię Night Ra-

61 Amerykańska edycja zawiera także fragmenty, które na zaproszenie Davida Lloyda 
narysował Tony Weare.

62 T. Callahan, The Great Alan Moore Reread: «V for Vendetta», Part 1, Tor.com, https://
www.tor.com/2011/12/05/the-great-alan-moore-reread-v-for-vendetta-part-1/, dostęp: 19.09. 
2018.

63 Wydawnictwo DC od pewnego czasu publikuje wybrane komiksy i powieści graficzne 
w czerni i bieli (linia Noir). Biorąc pod uwagę, że pierwotnie V jak Vendetta była komik-
sem czarno-białym, tego rodzaju wydanie tej powieści graficznej byłoby cennym uzupeł-
nieniem biblioteki fanów oraz badaczy komiksów.

64 A. Moore, Za malowanym uśmiechem, s. 267–278.
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ven. Jednak w toku dyskusji pomiędzy twórcami charakter komiksu uległ 
zmianie. Pierwotnie akcja komiksu miała rozgrywać się w latach trzydzie-
stych, jednak niechęć Lloyda do pieczołowitego odtwarzania na podstawie 
źródeł realiów tamtych lat spowodowała przeniesienie opowieści w czasy 
bliższe autorom65. A ponieważ, jak pisze Moore, „łączył nas ten sam poli-
tyczny pesymizm, przyszłość musiała być dość ponura, szara i totalitarna, 
co zapewniało nam wygodnego antagonistę, przeciwko któremu mogli-
śmy postawić naszego bohatera”66.

Jednym z największych problemów, które musieli przezwyciężyć autorzy 
V jak Vendetta było wymyślenie imienia głównego bohatera. Rozstrzygnię-
cie tego dylematu było kwestią przypadku. Zaproponowany przez Deza 
Skinna tytuł dla komiksu Moore’a i Lloyda oraz zaproponowana przez ry-
sownika charakterystyka postaci pozwoliły rozwiązać ten dylemat. „Wielki 
przełom był w pełni zasługą Dave’a (...). Co jeszcze niezwyklejsze wszystko 
zawarł w jednym liście”67. Lloyd pisał w nim: „Jeśli chodzi o scenariusz, to 
przyszedł mi do głowy pomysł na bohatera – w tej chwili zbyteczny, skoro 
mamy [dalej nieczytelne], ale mimo wszystko... Pomyślałem: czemu nie 
przedstawić go jako wskrzeszonego Guya Fawkesa, w takiej masce z pa-
pier-mâché, w pelerynie i szpiczastym kapeluszu? Wyglądałby dziwacznie 
i dałby Guyowi Faweksowi wizerunek, na który ten od lat zasługuje. Nie 
powinniśmy gościa palić co roku 5 listopada, tylko urządzać święto dla 
uczczenia jego próby wysadzenia parlamentu!”68 List ten pozwolił Moo-
re’owi uporządkować dotychczasowe efekty pracy nad fabułą opowieści.

W tym samym liście David Lloyd zaproponował kilka zabiegów formal-
nych, które jego zdaniem powinni zastosować, pracując nad kolejnymi od-
cinkami V jak Vendetta. Jak opisuje to Moore: „W tym samym liście Dave 
przedstawił swoje pomysły na ten komiks, jeśli chodzi o rozkład plansz  
i wykonanie. Obejmowały one absolutny zakaz efektów dźwiękowych, a tak-
że, po namyśle, bezwzględne usunięcie dymków, w których pojawiałyby się 

65 Ibidem, s. 269–270. Wspomina też o tym Tom Callahan, vide: The Great Alan Moore 
Reread: «V for Vendetta», Part 1.

66 A. Moore, Za malowanym uśmiechem, s. 270.
67 Ibidem, s. 274.
68 David Lloyd, za: ibidem. O samym procesie tworzenia maski będę pisał szerzej w roz-

dziale szóstym.
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myśli bohaterów. Jako scenarzystę, przeraziło mnie to. Efektami dźwięko-
wymi specjalnie się nie przejmowałem, ale jak bez dymków myślowych 
miałem poradzić sobie ze wszystkimi niuansami postaci, potrzebnymi, by 
komiks był zadowalający pod względem literackim? Tak czy inaczej, za-
warta w tym pomyśle dyscyplina w pewien sposób mnie fascynowała i gdy 
nocą kładłem się spać, wciąż pobrzmiewała gdzieś w zakamarkach mojego 
mózgowego bagna”69. Moore przystał na propozycję rysownika, decydując 
się usunąć wszelkie formalne ozdobniki. Obaj konsekwentnie trzymali się 
przyjętych założeń, które wymagały od odbiorców większego skupienia 
podczas dekodowania zawartych treści. V jak Vendettę można z tego punk-
tu potraktować jako komiks subwersywny wobec dominujących sposobów 
opowiadania ówcześnie stosowanych.

Elementem wartym zauważenia jest także przywiązanie autorów do sym-
boliki ewokowanej przez literę V. Przykładem tego jest konsekwentne tytu-
łowanie wszystkich rozdziałów słowami rozpoczynającymi się literą V70. Po-
nadto komiks wymagał także od czytelnika dobrej znajomości kontekstu 
kulturowego, w którym rozgrywa się akcja, ze względu na dużą liczbę od-
niesień do innych tekstów kultury czy historycznych wydarzeń i postaci.

Intertekstualność V jak Vendetta. Scenarzysta powieści graficznej V jak 
Vendetta znany jest ze swojego zamiłowania do intertekstualnych gier. Naj-
lepszym tego przykładem jest wspomniana wcześniej seria Liga Niezwy-
kłych Dżentelmenów, dzięki której postaci znane z popularnych powieści 
zyskały drugie literackie życie. Annalisa Di Liddo zauważa, że Moore’ow-
skie „użycie intertekstualności ma właściwie charakter eklektyczny (cros-
sover kind), ponieważ ma on tendencję do mieszania kilku dziedzin sztuki: 
nie tylko literatury, ale także filmu, malarstwa, muzyki, teatru i tak dalej. 
Ale obecność literackich cytatów, aluzji i powiązań jest szczególnie obecna 
w jego pracach”71. Przez tego rodzaju odniesienia jest on w stanie prze-

69 A. Moore, Za malowanym uśmiechem, s. 275.
70 W obu polskich wydaniach tytułu rozdziałów pozostawiono niezmienionymi. Ich 

tłumaczenia pojawiają się albo na dole strony (wydanie I) albo w nawiasie pod tytułem 
oryginalnym (wydanie II).

71 A. Di Liddo (w rozmowie z N. Vallorani), Alan Moore and the Migrating Art of Comics. 
Nicoletta Vallorani interviews Annalisa Di Liddo, „Altre Modernità” 2009, nr 2, s. 225, 
http://riviste.unimi.it/index.php/AMonline/article/view/297/417, dostęp: 20.05.2015.
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kształcić literackie teksty, do których się odnosi; nadaje im nowe znacze-
nia. Di Liddo twierdzi także, że odkrywając poszczególne dzieła stanowią-
ce dla niego inspiracje, można zauważyć, że Moore podziela społeczne 
obawy autorów, do których tekstów czyni aluzje.

Odniesienia intertekstualne widoczne są nie tylko w literackiej, ale tak-
że graficznej sferze tworzonych przez Moore’a komiksów. Przeglądając V jak 
Vendetta czy Strażników lub inną powieść graficzną, do której Moore napi-
sał scenariusz, czytelnik może odkryć wiele wizualnych odniesień do fil-
mów, teatru i innych sztuk. Wnikliwa analiza poszczególnych kadrów jest 
niezbędna by odkryć tego rodzaju aluzje i ich potencjalne znaczenie. Stąd 
też dogłębna analiza komiksów i powieści graficznych Alana Moore’a wy-
maga pewnej kompetencji kulturowej72.

W zamieszczonym w zbiorczym wydaniu powieści graficznej V jak Ven-
detta artykule Za malowanym uśmiechem73 Alan Moore wymienił część 
tekstów, którymi inspirował się podczas prac nad kolejnymi fragmentami 
komiksu: „Orwell. Huxley. Thomas Disch. Sędzia Dredd. Ukorz się pajacu, 
rzecze Tiktator Harlana Ellisona. Catman i Łowca w mieście na skraju 
świata tegoż autora. Filmy z Vincentem Price’em – Odrażający Doktor Phi-
bes i Krwawy teatr. David Bowie. Cień. Night Raven. 451 stopni Fahrenhei-
ta. Opowiadania science fiction ze szkoły magazynu «New Worlds». Obraz 
Maxa Ernsta Europa po deszczu. Thomas Pynchon. Atmosfera brytyjskich 
filmów z czasów drugiej wojny światowej. Serial The Prisoner. Robin 
Hood. Dick Turpin...”74 Znajomość przywołanych powyżej tekstów może 
pomóc w zrozumieniu sposobu w jaki zainspirowały one Alana Moore’a 
podczas prac nad scenariuszem do V jak Vendetta. Trzeba pamiętać o sze-
rokim wachlarzu inspiracji wykorzystanych przez brytyjskiego scenarzystę 

72 Na licznych portalach można znaleźć komentarze do poszczególnych tekstów stwo-
rzonych przez Alana Moore’a. W przypadku powieści graficznej V jak Vendetta warto 
prześledzić kompleksowy, acz z pewnością niekompletny zbiór intertekstualnych odniesień 
sporządzony przez Madelyn Boudreaux. Vide: M. Boudreaux, An Annotation of Literary, 
Historic, and Artistic References in Alan Moore’s Graphic Novel, «V for Vendetta», enjolra-
sworld, http://www.enjolrasworld.com/Annotations/Alan%20Moore/V%20for%20Ven - 
 de tta/V%20for%20Vendetta%20Revised%20–%20Complete.html, dostęp: 4.07.2017.

73 Pierwotnie tekst ten ukazała się numerze 17 magazynu „Warrior”.
74 A. Moore, Za malowanym uśmiechem, s. 271. Opowiadanie Ellisona Ukorz się pajacu, 

rzecze Tiktator ukazało się w Polsce także pod tytułem «Kajaj się, Arlekinie» – powiedział 
Tiktak.
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identyfikując obecne w tekście aluzje i kulturowe powiązania, jak ujęła to 
Annalisa Di Liddo: „Najważniejszą sprawą w komiksach Moore’a jest to, że 
jego szerokie użycie intertekstualności nie jest zwykle celem samym w so-
bie, ale ma na celu wyrażenie światopoglądu autora”75. Dlatego możemy 
założyć, że powieść graficzna, w której pojawiają się dwie przeciwstawne 
sobie ideologie polityczne, pełna będzie odniesień do tekstów z zakresu 
filozofii politycznej, teorii społecznej czy po prostu dzieł poświęconych 
polityce.

Poszczególne odniesienia intertekstualne istotne dla interpretacji i ana-
lizy powieści graficznej V jak Vendetta zostaną omówione w odpowied-
nich rozdziałach niniejszej książki. Poniżej chciałbym jedynie pokrótce 
wskazać sposób wykorzystania przez Moore’a i Lloyda licznych odniesień 
w celu wzmocnienia wymowy stworzonego przez nich tekstu. Autorzy osa-
dzają swoją opowieść w tradycji dwudziestowiecznych literackich dystopii, 
oczywistym zatem jest przywołanie w cytowanym wyżej fragmencie kilku 
klasycznych dzieł tego gatunku. Wielka Brytania sportretowana w V jak 
Vendetta przypomina tą ukazaną przez George’a Orwella w książce Rok 
1984, której obywatele poddawani są nieustającemu terrorowi oraz egzy-
stują w kulturalnej pustce. Sprawujący władzę w powieści graficznej reżim 
partii Norsefire pozbawia obywateli dostępu do literatury i sztuki, podob-
nie jak władza w powieści Farenheit 451˚ Raya Bradbury’ego, gdzie w świecie 
przedstawionym książki zostały zakazane jako społecznie niebezpieczne  
i zastąpione przez wszechobecną telewizję. Moore wspomina także jako 
źródło inspiracji jedną z najbardziej znanych brytyjskich serii komikso-
wych Sędzia Dredd ukazującą się w magazynie „2000 AD”, której akcja 
rozgrywa się w postapokaliptycznych Stanach Zjednoczonych, gdzie rząd 
odwołuje się do totalitarnych metod utrzymania porządku76.

Jak wspomniałem wcześniej, wiele aluzji do innych tekstów kultury po-
pularnej zostało ukrytych w warstwie graficznej komiksu V jak Vendetta. 
Na półkach z książkami, które znajdują się w Galerii Cieni (domu protago-
nisty powieści graficznej), można zauważyć między innymi takie dzieła: 

75 A. Di Liddo (w rozmowie z N. Vallorani), Alan Moore and the Migrating Art of Comics, 
s. 226.

76 Seria Sedzia Dredd i jej wpływ na powieść graficzną V jak Vendetta zostały opisane 
szerzej w rozdziale drugim.
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Utopię Thomasa More’a, Chatę wuja Toma Harriet Beecher Stowe, Kapitał 
Karola Marksa, Mein Kampf Adolfa Hitlera, Don Kichota Miguela Cervante-
sa, książkę poświęconą rewolucji francuskiej, książkę zatytułowaną Decline 
and Fall of...77 oraz dwutomowe wydanie dzieł Williama Shakespeare’a78. 
Wymienione pozycje są obdarzone konkretnymi politycznymi konotacja-
mi i ich przywołanie umożliwiło Moore’owi i Lloydowi wskazanie głów-
nych idei politycznych, które ze sobą zestawiają w tekście V jak Vendetta. 
Zarówno Kapitał, jak i Mein Kampf to książki wzbudzające skojarzenia  
z dwoma głównymi systemami totalitarnymi dwudziestego wieku. Książka 
o losach rewolucji francuskiej może sygnalizować plany głównego bohatera, 
a zarazem stanowić ostrzeżenie przed konsekwencjami dokonywania zmian 
społecznych na drodze rewolucji. Może także odzwierciedlać sposób w jaki 
partia Norsefire przejęła władzę. Chata wuja Toma to abolicjonistyczny 
manifest dziewiętnastowiecznej amerykańskiej pisarski, a odwołanie do 
niego może wzmacniać odbiór sytuacji obywateli żyjących w faszystowskiej 
Wielkiej Brytanii. To zaledwie kilka przykładów zastosowania intertekstu-
alnych odniesień w powieści graficznej V jak Vendetta, których celem było 
przekazanie określonych politycznych i ideologicznych komunikatów w bar-
dziej subtelny i zawoalowany sposób.

Jedna z najważniejszych intertekstualnych aluzji została dobrze ukryta 
w komiksowej wersji V jak Vendetta, a szczególnie mocny nacisk na nią 
położyli twórcy filmowej adaptacji dzieła Moore’a i Lloyda. Jedną z ksią-
żek, którą dostrzec można w bibliotece V jest Hrabia Monte Christo Alek-
sandra Dumasa. Kiedy V pokazuje swój księgozbiór Evey ta konkretna 
książka jest częściowo zasłonięta cieniem jego ramienia. Czytelnik może 
dostrzec jedynie stanowiące część tytułu słowo Monte79. V, podobnie jak 
Edmund Dantes, główny bohater powieści Dumasa, mści się na osobach 
odpowiedzialnych za jego niesprawiedliwe uwięzienie i związane z tym 
cierpienia. O ile jednak Dantes dokonywał zemsty z pobudek osobistych, 
o tyle Moore rozszerza zakres odwetu V także na członków elity politycznej, 

77 Prawdopodobnie jest to dzieło Edwarda Gibbonsa The History of the Decline and Fall 
of the Roman Empire (wyd. pol. pod tytułem Zmierzch Cesarstwa Rzymskiego).

78 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 12 i 22.
79 Ibidem, s. 22.



120 Rozdział 3

którzy zniewalają brytyjskich obywateli80. W kolejnych rozdziałach będę 
powracał do różnych intertekstualnych odniesień przywoływanych przez 
Alana Moore’a i Davida Lloyda, wskazując na ich znaczenie dla analizy  
i interpretacji powieści graficznej V jak Vendetta.

Treść81. Powieść graficzna V jak Vendetta opowiada o brytyjskim spo-
łeczeństwie zdominowanym przez reżim faszystowskiej partii Norsefire, 
która przejęła władzę w Brytanii w efekcie politycznych niedomagań pań-
stwa po wojnie nuklearnej o ograniczonym zasięgu. W zamian za relatywny 
spokój i bezpieczeństwo Brytyjczycy zdecydowali się oddać swoją wolność 
w ręce totalnego reżimu bezwzględnie rozprawiającego się z wszelkimi 
przejawami nieposłuszeństwa. Protagonista V jak Vendetta rzuca wyzwa-
nie faszystowskiemu rządowi w imię anarchistycznych ideałów, dzięki któ-
rym możliwe będzie, wedle jego zamierzeń, odzyskanie wolności przez bry-
tyjskich obywateli.

Alan Moore i David Lloyd głównym bohaterem swojego dzieła uczynili 
anarchistycznego buntownika noszącego maskę Guya Fawkesa, który prze-
ciwstawia się kierowanemu przez Adama Susana politycznemu reżimowi. 
Stosując radykalne metody politycznego oporu, stara się pobudzić brytyj-
skie społeczeństwo do walki o utraconą wolność. W pierwszych scenach 
główny bohater ratuje z rąk funkcjonariuszy policji politycznej (Palca) 
młodą dziewczynę Evey Hammond, która staje się jego uczennicą i po-
mocnicą. Choć niektóre z zastosowanych przez V metod reedukacji Evey 
mogą zostać uznane za potworne, dziewczyna pod koniec powieści gra-
ficznej zdecyduje się przywdziać jego kostium i pomóc uwolnionemu spo-
łeczeństwu dojrzeć do wymogów anarchii.

Partia Norsefire, która zdobyła władzę, po chaosie wywołanym przez 
wspomniany wcześniej konflikt nuklearny, utrzymuje ją, stosując terror 
polityczny oraz próbując zdobyć ideologiczną dominację. Terror jest reali-
zowany przez policję polityczną oraz wspomagany przez instytucje zajmu-

80 Do tego wątku powrócę w rozdziale szóstym.
81 Poniższy szkic nie ma na celu streszczenia powieści graficznej V jak Vendetta, a je-

dynie prezentację głównych osi fabularnych opowieści oraz problemów w niej obecnych. 
Kluczowe dla pracy wątki zostaną szerzej opisane w kolejnych rozdziałach przy okazji 
analizy i interpretacji tekstu komiksu.
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jące się permanentną inwigilacją brytyjskiego społeczeństwa (Ucho i Oko). 
Z kolei hegemonię w sferze idei i wartości zapewnić mają narzędzia propa-
gandy (Usta), do których należy rządowa telewizja NTV oraz inne formy 
propagowania politycznych treści w społeczeństwie. Reżim Norsefire jest 
też wspierany przez angielskie duchowieństwo. Partia posługuje się rów-
nież zaawansowanym systemem komputerowym, zwanym Fatum, który 
zbiera informacje o obywatelach oraz sugeruje władzy podejmowanie 
określonych działań w zależności od sytuacji społecznej i politycznej.

Stawiany przez V opór wybija władzę z jej strefy komfortu. Zamasko-
wany buntownik eliminuje poszczególnych członków partyjnego kierowni-
ctwa, a także niszczy symbole potwierdzające dominację partii Norsefire. 
Jego walka z reżimem Susana jest z jednej strony personalną zemstą za 
krzywdy doznane przez V podczas inkarceracji w obozie przesiedleńczym 
Larkhill. Został on w nim poddany medycznym eksperymentom, w wyniku 
których uzyskał niezwykłe zdolności fizyczne, co z kolei pozwoliło mu 
uwolnić się spod fizycznej i ideologicznej kurateli reżimu. Z drugiej strony 
jego działalność ukierunkowana jest na wyrwanie brytyjskiego społeczeń-
stwa z letargu, w który popadło pod wpływem partyjnego terroru i propa-
gandy.

Kolejne zamachy i polityczne zabójstwa dokonywane przez V stymulują 
proces erozji władzy partii Norsefire. Z jednej strony podważają jej efek-
tywność jako źródła bezpieczeństwa Brytyjczyków, z drugiej wzbudzają we-
wnątrzpartyjną rywalizację o władzę napędzaną ambicjami samych człon-
ków kierownictwa partii lub małżonki jednego z nich. Upadający reżim się-
ga po pomoc szkockiego gangu, który ma mu pomóc w utrzymaniu poli-
tycznego i społecznego status quo. Jednak jego los jest przesądzony.

Sukces V możliwy jest dzięki jego dogłębnej znajomości systemu władzy 
stworzonego przez Norsefire, co pozwala mu na zadawanie reżimowi dotkli-
wych strat osobowych i wizerunkowych. Ponadto cechuje go wiara w słusz-
ność własnego postępowania, a jego działania skutecznie podważają wiarę 
w ideały, które wyznawali twórcy faszystowskiej dystopii. Jednak nie ma 
gwarancji, że zapoczątkowana przez niego rewolucja odniesie planowany 
skutek i komiksowa Brytania stanie się realizacją anarchistycznej utopii.

Jedną z najważniejszych, obok V, Evey i Susana, postaci powieści graficz-
nej V jak Vendetta jest inspektor Eric Finch kierujący tradycyjną policją 
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(Nos). Dzięki jego uporowi można poznać historię zamaskowanego bun-
townika, z kolei sam Finch, który, choć jest sumiennym partyjnym funkcjo-
nariuszem, nie jest jednak zwolennikiem jej ideologicznego programu, 
częściowo staje się katalizatorem przemian, jakie dotkną brytyjskie społe-
czeństwo. Wyprawa do Larkhill i narkotyczny trans, dzięki któremu będzie 
on w stanie przeniknąć motywację V, pozwolą mu także odzyskać utraco-
ną wewnętrzną wolność. Jednak nie sprawi to, że uwierzy on w porządek 
społeczny, któremu sprzyja V, co sugestywnie ukazują zamykające powieść 
graficzną kadry.

Dwa wydania. W 2003 roku nakładem krakowskiego wydawnictwa 
POST ukazało się pierwsze polskie wydanie powieści graficznej V jak Ven-
detta. Zostało ono podzielone na dwa tomy. Za przekład komiksu odpowie-
dzialny był Jacek Malczewski. Po jedenastu latach od pojawienia się tego 
wydania V jak Vendetta ponownie ukazała się na polskim rynku. W 2014 
roku w ramach liczącej dwanaście tomów kolekcji Kanon Komiksu wyda-
wanej przez wydawnictwo Egmont Polska ukazało się jednotomowe wy-
danie w przekładzie Jacka Drewnowskiego. Kolekcja ta adresowana była 
do czytelników, „którzy chcieliby zapoznać się ze sztuką komiksu i mieć 
gwarancję, że w ich ręce trafiły dzieła wybitne i ciekawe”, a w jej skład 
wchodziło „12 tytułów, stworzonych przez najważniejszych autorów ga-
tunku – komiksów przełomowych, nagradzanych, reprezentujących różne 
style plastyczne i narracyjne”82. Umieszczenie powieści graficznej V jak Ven-
detta w tak zaplanowanej serii wydawniczej podkreśla znaczenie dzieła 
Alana Moore’a i David Lloyda.

Pierwsze polskie wydanie powieści graficznej wzbudziło pewne kontro-
wersje związane z przekładem oraz brakiem przypisów tłumaczących liczne 
intertekstualne odniesienia pojawiające się w kadrach V jak Vendetta. Na te 
kwestie zwrócił uwagę w tekście Zemsta kultury Wojciech Orliński83, który 
uważał, że brak wspomnianych wyjaśnień może utrudnić czytelnikom wy-

82 T. Kołodziejczak, Kanon Komiksu – 12 Komiksów, które trzeba znać, Klub Świata 
Komiksu, https://swiatkomiksu.pl/strona-glowna/aktualnosci/art,245,wydarzenie-kanon-
-komiksu.html, dostęp: 11.12.2018.

83 W. Orliński, V jak Vendetta, Moore, Alan, Wyborcza.pl, http://wyborcza.pl/1,755 
17,1770385.html, dostęp: 11.01.2019. Tytuł na stronie wyborcza.pl różni się od tego z pa-
pierowego wydania gazety.
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wodzącym się z innego kontekstu kulturowego odczytanie treści powieści 
graficznej. Ponadto, jak zauważył krytyk, w przypadku części cytatów tłu-
macz znalazł polskie odpowiedniki84, co może wypaczać znaczenie oryginal-
nych nawiązań. Wątpliwości może budzić także zamiana tytułu pierwszej 
księgi powieści graficznej, której oryginalny tytuł Europe after the Reign na-
wiązuje do obrazu Maxa Ernsta Europa po deszczach, na Nowa, wspaniała 
Brytania, przywołujący skojarzenia z klasyczną dystopią Aldousa Huxleya.

W opublikowanym na portalu Aleja Komiksu artykule redaktorzy pierw-
szego wydania V jak Vendetta Marek i Andrzej Rabenda bronili decyzji 
podjętych podczas prac nad przekładem komiksu85. Odpowiadając na za-
rzuty postawione przez Orlińskiego wskazywali, że „komiks został prze-
tłumaczony przez Jacka Malczewskiego w sposób maksymalnie zgodny  
z angielskim oryginałem”, a zmiany na polskie odpowiedniki zostały zasto-
sowana wyłącznie w takich przypadkach kiedy „dosłowne tłumaczenie 
brzmiałoby nieudolnie lub niewiele sugerowało czytelnikowi”86.

W odniesieniu do zmiany tytułu pierwszej księgi autorzy tłumaczyli: 
„Tytuł pierwszej księgi brzmiący w oryginale «Europe after the reign» jest 
nie tylko nawiązaniem do tytułu obrazu Maxa Ernsta «Europa po desz-
czach», ale jest też – poprzez trudną do przetłumaczenia na polski grę słów 
(zamianę angielskiego «rain» na «reign»), zapowiedzią sytuacji politycz-
nej, z jaką mamy do czynienia w komiksie. Obraz Ernsta został namalowa-
ny w 1942 r. jako protest przeciwko wojnie i ówczesnej polityce. Moore 
używając «reign» wprowadził do katastroficznego w swoim wydźwięku 
dzieła Ernsta sugestię powrotu porządku totalitarnego. Pozostawienie tylko 
i wyłącznie tytułu obrazu nie oddawałoby charakteru gry słownej zawartej 
w tytule. Zgodnie z sugestią Jacka Malczewskiego zmieniliśmy rzeczony 
tytuł na «Nową, wspaniałą Brytanię», co w oczywisty sposób nawiązuje do 

84 Zamiast tłumaczenia fragmentów Sympathy for the Devil zespołu The Rolling Sto-
nes, Jacek Malczewski przytoczył fragmenty Pani Twardowskiej Adama Mickiewicza. 
Vide: A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys), V jak Vendetta, t. 1, Kraków 2003, s. 56, confer:  
A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V for Vendetta, Absolute Edition, New York 2009, s. 68. 
To tylko jeden z przykładów tego rodzaju zabiegów.

85 A. Rabenda, M. Rabenda, «V for Vendetta» – kwestia tłumaczenia, Aleja Komiksu, 
http://alejakomiksu.com/artykul/703/V-jak-Vendetta-kwestia-tlumaczenia, dostęp: 25.05. 
2014.

86 Ibidem.
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słynnej antyutopii Aldousa Huxleya – wymienionej zresztą przez Moore’a 
jako źródło inspiracji (w artykule zamieszczonym w II tomie komiksu)”87. 
Z kolei w przypadku innych wspomnianych „zamienników” redaktorzy 
tłumaczyli to chęcią zaproponowania czytelnikom bardziej klarownych 
odniesień, przywołujących podobne znaczenia, co oryginalne.

Odnieśli się oni także do kwestii braku przypisów wyjaśniających znaj-
dujące się w tekście powieści graficznej intertekstualne nawiązania, które 
nie musiały być oczywiste dla polskiego odbiorcy. Andrzej i Marek Raben-
da wskazali, że w innych nieanglojęzycznych edycjach (francuskiej i nie-
mieckiej) nie zdecydowano się na takie rozwiązania. Poza tym dekodowa-
nie tych intertekstów stanowi część czytelniczej przyjemności.

Kwestii pierwszego polskiego tłumaczenia powieści graficznej V jak Ven-
detta przyjrzał się także Bartosz Wójcik, który w artykule T jak Tłumaczenie. 
T jak Tłumienie. T jak Tłumacz-cenzor. O polskim wydaniu «V jak Vendetta» 
Alana Moore’a zgodził się z uwagami Orlińskiego, dodając że przygotowanie 
wskazówek dla odbiorców na wzór „krytycznych wydań prozy np. wydaw-
nictwa Nortona”88 mogłoby nobilitować to wydanie dzieła oraz sam ko-
miks jako medium. Ponadto Wójcik wskazuje, że autorzy nie zdecydowali 
się na tłumaczenie tekstów znajdujących się warstwie graficznej komiksu, 
a które mają znaczenie dla jej głębszego zrozumienia. Jak przykład wska-
zuje on kadr z pierwszej strony powieści graficznej, na którym widać liczne 
książki i plakaty filmowe, które niejako zapowiadają to, co się wydarzy89.

Wydanie drugie z 2014 roku wydaje się pozbawione tych budzących 
kontrowersje zamienników. Jacek Drewnowski zostawia intertekstualne 
odnośniki bez zmian. Ponadto niektóre z cytatów zostały opatrzone przy-
pisami, choć oczywiście można by poszerzyć ich zakres. Podobnie jak  
w przypadku pierwszego wydania, wydawnictwo Egmont nie zdecydowa-
ło się na tłumaczenie elementów graficznych obecnych w kadrach, na po-
trzebę czego wskazywał Wójcik.

Jak wspomniałem we wprowadzeniu, podstawą analizy tekstu powieści 
graficznej V jak Vendetta w kolejnych rozdziałach będzie tłumaczenie po-

87 Ibidem.
88 B. Wójcik, T jak Tłumaczenie. T jak Tłumienie. T jak Tłumacz-cenzor. O polskim 

wydaniu «V jak Vendetta» Alana Moore’a, „red. pismo literackie” 2007, nr 3–4 (4–5), s. 83.
89 Ibidem, s. 85.
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chodzące z drugiego wydania, w którym nie występują polskie „zamienni-
ki”. Lepiej oddaje ono, w moim przekonaniu, treść oryginału, nie zmieniając 
przy tym aluzji istotnych dla kontekstu kulturowego, w którym powstała  
V jak Vendetta, co z kolei umożliwia jej poprawną analizę ideologiczną.

3.3. Film

Alan Moore nie jest zwolennikiem filmowych adaptacji komiksów czy 
powieści graficznych w ogóle, a w szczególności tych, których sam jest auto-
rem. W wywiadzie udzielonym magazynowi „Wired” brytyjski scenarzysta 
powiedział: „Uważam, że adaptacja jest w dużej mierze stratą czasu w więk-
szości przypadków. Prawdopodobnie są pojedyncze rzeczy, które pokaza-
łyby, że się mylę. Ale myślę, że to całkowite wyjątki. Jeśli coś sprawdza się 
w jednym medium, w medium, które było dla niej przewidziane, wówczas 
jedynym możliwym sensem, dla którego ktoś chce zrealizować ją w «wielu 
kanałach», jak to się dziś mówi, jest zarobienie na niej wielkich pieniędzy. 
Nie ma szacunku dla integralności dzieła, co dla mnie jest chyba jedyną kwe-
stią”90. Przeniesienie na ekran komiksowej opowieści nie zawsze jest kwestią 
prostą ze względu na różne języki charakteryzujące te media. W przypad-
ku powieści graficznej V jak Vendetta już sam fakt jej adaptacji spowodo-
wał pewne kontrowersje, a samo dzieło także podzieliło odbiorców91.

Niekompatybilność. Planom przygotowania filmowej wersji opowieści 
o zamaskowanym buntowniku od samego początku przeciwstawiał się 
Alan Moore, o czym opowiadał w licznych wywiadach. Z kolei David 
Lloyd nie był przeciwnikiem przeniesienia komiksu na duży ekran. Jedną 
z przyczyn takiej reakcji ze strony Moore’a były wcześniejsze adaptacje 
jego komiksów, zwłaszcza Ligi Niezwykłych Dżentelmenów, które zdaniem 
scenarzysty nie należały do udanych92. Niechęć Moore’a do planów wy-

90 A. Moore (w rozmowie z magazynem „Wired”), Legendary Comics Writer Alan Moore 
on Superheroes, The League, and Making Magic.

91 W niniejszym podrozdziale odwołuję się do ustaleń poczynionych w książce: Kto ma się 
bać? Władza polityczna i sprzeciw wobec niej w filmie «V jak Vendetta» (Warszawa 2013).

92 Vide: A. Moore (w rozmowie z H. MacDonald), A for Alan, Pt. 1: The Alan Moore Inter-
view, The Beat: The News Blog of Comics Culture, http://web.archive.org/web/20060404210 
249/http://www.comicon.com/thebeat/2006/03/a_for_alan_pt_1_the_alan_moore.html, 
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twórni Warner Brothers związana była także ze sporem dotyczącym umo-
wy, na mocy której prawa do komiksu i postaci zostały mu, w jego przeko-
naniu, odebrane przez DC Comics. „Cóż – wspomniał Moore, – dziecko 
nie należy już do mnie. (...). Okazuje się, że pewnej nocy, po pijaku sprze-
dałem je Cyganom, a oni uczynili z niego prostytutkę. Czasem przysyłają 
mi błyszczące aktualne zdjęcia mojego dziecka i, bardzo, bardzo miło z ich 
strony: przesyłają mi ułamek zarobków...”93

Ze strony autorów scenariusza do filmowej adaptacji V jak Vendetta 
wyszła propozycja spotkania sugerująca ich zainteresowanie udziałem w ca-
łym w projekcie brytyjskiego scenarzysty. Ten jednak odmówił, o czym 
opowiedział w udzielonym Billowi Bakerowi wywiadzie rzece: „Kilka ty-
godni przedtem ni stąd, ni zowąd zadzwonił do mnie (...) jeden z braci 
Wachowskich. Byłem w trakcie pracy, ale starałem się być tak uprzejmy, 
jak to możliwe. Pytał mnie, czy nie spotkałbym się z nim, aby porozma-
wiać o tym filmie. Wytłumaczyłem mu, że nie, nie przyjąłem za niego żad-
nej zapłaty, nie chcę być z nim wiązany, ale życzę powodzenia. Wyjaśniłem, 
że życzę mu jak najlepiej, ale w tym momencie jestem pochłonięty inną 
pracą i nie byłbym w stanie spotkać się z nim by porozmawiać o filmie,  
i nie mógłbym poświęcić czasu na gadanie o niczym przez następne kilka 
lat, bo jestem bardzo zajęty. Wytłumaczyłem, że nie chcę go w ten sposób 
obrazić i że życzę mu powodzenia z filmem, ale prosiłem, aby mnie do niego 
nie mieszać. W tym momencie wydawał się trochę niepocieszony i się roz-
łączył”94. Konflikt między Moorem a studiem filmowym spotęgował fakt, 
że producenci filmu sugerowali jego zaangażowanie w ten projekt, od cze-
go ten zdecydowanie się odciął, a także zażądał usunięcia swoich danych  
z filmu95. Moore brał także pod uwagę możliwość usunięcia swojego na-
zwiska z okładki kolejnych wydań powieści graficznej V jak Vendetta96.

dostęp: 17.06.2011 oraz D. Itzkoff, The Vendetta Behind «V for Vendetta», The New York 
Times, http://www.nytimes.com/2006/03/12/movies/the-vendetta-behind-v-for-vendet-
ta.html, dostęp: 12.01.2013.

93 za: T. Lamont, Alan Moore – Meet the Man behind the Protest Mask, The Guardian, 
https://www.theguardian.com/books/2011/nov/27/alan-moore-v-vendetta-mask-protest, 
dostęp: 28.03.2012.

 94 B. Baker, Alan Moore. Wywiady, tłum. P. Balawander, Wrocław 2011, s. 143.
 95 Ibidem, s. 143–155.
 96 Ibidem, vide także: A. Moore (w rozmowie z H. MacDonald), A for Alan, Pt. 1.



127V jak Vendetta

Alan Moore uważał także, że oryginalne przesłanie komiksu zostało 
zniekształcone, a odwołanie się do jego tekstu było brakiem artystycznej,  
a przede wszystkim politycznej odwagi ze strony jego twórców. Film był,  
w jego rozumieniu, opowieścią osadzoną w kontekście społeczno-politycz-
nym Stanów Zjednoczonych doby wojny z terroryzmem, podczas gdy po-
wieść graficzna wyrażała obawy związane z thatcheryzmem. Zarzucał twór-
com filmu czysto utylitarne podejście do jego dzieła. „Wszystko rozgrywa 
się w Anglii – opowiadał Margaret Killjoy, – która, myślę, że prawdopo-
dobnie w oczach większości Amerykanów jest rodzajem baśniowego kró-
lestwa, gdzie być może mają nadal olbrzymy. Tak naprawdę nie istnieje; dla 
większości Amerykanów mogłaby równie dobrze być Krainą Oz. Zatem 
możesz osadzić swoją parabolę polityczną w fantastycznym otoczeniu 
zwanym Anglią, a następnie wyładować swoje niezadowolenie związane  
z Georgem Bushem i neokonserwatystami”97. Warto przy tym zaznaczyć, 
że jego znajomość adaptacji V jak Vendetta ograniczała się do lektury sce-
nariusza. Samego filmu brytyjski scenarzysta nie oglądał, o czym wspomi-
na w przywołanych powyżej wywiadach.

Adaptacja. V jak Vendetta wszedł na kinowe ekrany w marcu i kwiet-
niu 2006 roku. W weekend otwarcia (17–19 marca) film zarobił 25 642 640 
dolarów98. W stosunku do jego szacowanego na 54 mln dolarów budżetu99, 
wynik ten wydaje się być zadowalający. Autorami scenariusza do filmowej 
adaptacji powieści graficznej V jak Vendetta byli The Wachowski Brothers, 
z kolei reżyserem filmu został współpracujący z nimi nad trylogią Matrix 
James McTeigue. W tytułową rolę wcielił się Hugo Weaving, który zastąpił 
obsadzonego pierwotnie Jamesa Purefoya100. W obsadzie filmu znaleźli się 
także: Natalie Portman (Evey Hammond), Stephen Rea (Eric Finch), John 
Hurt (Adam Sutler), Stephen Fry (Gordon Deitrich) oraz Tim Pigott-
-Smith (Peter Creedy).

 97 A Moore, za: Mythmakers and Lawbreakers, s. 56–57, podkr. oryg.
 98 V jak Vendetta, IMDb, http://www.imdb.com/title/tt0434409/, dostęp: 8.11.2018.
 99 Ibidem.
100 Oficjalnie Purefoy zrezygnował z powodu trudności związanych z grą w masce, 

vide: J. Hiscock, Why «V for Vendetta» Spells C for Controversy, The Telegraph, http://www.
telegraph.co.uk/culture/film/3650833/Why-V-for-Vendetta-spells-C-for-controversy.
html, dostęp: 14.10.2012.
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Dobór obsady można postrzegać jako grę filmowych twórców z odbior-
cą. Hugo Weaving, grający walczącego o wolność V, wcielił się w trylogii 
Matrix w agenta Smitha, który stał na straży programu odpowiedzialnego 
za symulowaną rzeczywistość przeznaczoną dla zniewolonej ludzkości.  
Z kolei John Hurt, w adaptacji Roku 1984 George Orwella, zagrał ofiarę 
reżimu uosabianego przez Wielkiego Brata, podczas gdy w filmie McTei-
gue’a przyszło mu zagrać przywódcę totalitarnego reżimu.

Filmowa adaptacja w wielu miejscach odbiega od pierwotnego tekstu po-
wieści graficznej101. Konieczność tych „cięć” bądź przekształceń niektórych 
wątków spowodowana jest specyfiką języka filmowego medium, a także ko-
niecznością selekcji wątków wobec choćby czasowych ograniczeń. Ponad-
to twórcy dokonują zmian koniecznych z perspektywy spójności nowego 
tekstu oraz osiągnięcia przez niego pożądanej wymowy. W przypadku fil-
mowej adaptacji powieści graficznej V jak Vendetta twórcy zdecydowali 
się zmienić zawartość ideologiczną dzieła. Zamiast rywalizujących ze sobą 
idei faszystowskich i anarchistycznych, filmowi twórcy skupili się na dy-
chotomii: totalitaryzm (faszyzm) a demokracja, wpisując przez to swój 
tekst, co trafnie zdiagnozował Alan Moore, w dyskursy obecne w amery-
kańskiej debacie publicznej ery wojny z terroryzmem.

Jedna z najbardziej widocznych zmian dotyczy postaci przywódcy reżi-
mu Norsefire, którego nazwisko zmieniono z Susan na Sutler, tak by bar-
dziej przypominało Hitler, a przez to wzmagało skojarzenia z totalitarnym 
reżimem Trzeciej Rzeszy102. Ponadto pominięto wątek relacji wodza z ob-
darzonym żeńskimi cechami systemem Fatum, który agregował informa-
cje o obywatelach komiksowej Wielkiej Brytanii. W filmowej wersji V jak 
Vendetta brak także wątku Rosemary Almond, wdowy po pierwszym kie-
rowniku Palca, która po jego śmierci na służbie zostaje porzucona przez 

101 Poniżej wskazuję tylko na główne różnice. Szerzej piszę o tym w książce Kto ma się 
bać?, s. 26–30. Vide także: J. Shadrak, V versus Hollywood: A Discourse on Polemic Thieve-
ry, „Studies in Comics” 2011, Vol. 2, No. 1, s. 195–205 oraz w szerszym kontekście filmo-
wych adaptacji/ekranizacji komiksów J. Reynolds, «Kill Me Sentiment»: «V for Vendetta» 
and Comic-to-Film Adaptation, „Journal of Adaptation in Film & Performance” 2009, Vol. 
2, No. 2, s. 121–136.

102 Vide: J.R. Keller, «V for Vendetta» as Cultural Pastiche: A Critical Study of the Gra-
phic Novel and Film, London–Jefferson, NC, 2008, s. 56–57.
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system i zostaje wykorzystana przez byłych kolegów męża. Jego obecność 
pozwalała Moore’owi i Lloydowi ukazać bezduszność totalitarnej władzy 
oraz miejsce, jakie według ideologii faszystowskiej powinna zajmować  
w społeczeństwie kobieta. Brak też w filmowej wersji wątku Helen Heyer, 
żony kierownika Oka Conrada, która widząc okazję do przejęcia władzy, 
stara się utorować drogę doń swojemu mężowi. Nie cofa się przed żadnym 
działaniem, które może zapewnić jej władzę z tylnego siedzenia, szukając 
sprzymierzeńców wśród szkockich gangsterów wspierających reżim103.

Filmowa adaptacja powieści graficznej V jak Vendetta w inny sposób 
eksploruje także nawiązania do postaci Guya Fawkesa. Film otwiera scena 
ukazująca pojmanie i egzekucję niedoszłego zamachowca, planującego 
wysadzić Izbę Lordów 5 listopada 1605 roku. W powieści graficznej przy-
wołanie tej postaci ma bardziej subtelny charakter. Wreszcie, inna jest też 
kolorystyka filmu w stosunku do powieści graficznej. Zastosowanie przez 
filmowców bardziej jaskrawej palety barw, osłabia nieco wymowę obrazu.

Filmowa adaptacja została dobrze przyjęta, zarówno przez publiczność, 
jak i krytyków. Świadczą o tym dość wysokie noty, które film V jak Vendet-
ta otrzymał w serwisach typu Metacritic104 i Rotten Tomatoes105. Film 
wzbudził też spore zainteresowanie wśród krytyków filmowych i publicy-
stów, o czym świadczy duża liczba jego recenzji. Ocenę walorów artystycz-
nych w przypadku tego filmu przysłaniał fakt uczynienia jego bohaterem 
terrorysty. W toczącej wojnę z terroryzmem Ameryce tego rodzaju arty-
styczne prowokacje nie wzbudzały sympatii do filmu ze strony konserwa-
tywnych publicystów106. Z kolei liberalni krytycy zwracali uwagę na ko-
nieczność nieustannej gotowości do walki o wolność, która jest zagrożona  
w dobie wojny z terroryzmem prowadzonej przez konserwatywne elity, 
gotowe w imię zapewnienia bezpieczeństwa ograniczać swobody obywa-
telskie107. Polityczność filmu wydawała się zatem ciekawsza, niż analiza 

103 Do wątków z udziałem obu kobiet powrócę w kolejnych rozdziałach.
104 V for Vendetta, Metacritic, http://www.metacritic.com/movie/v-for-vendetta, do-

stęp: 27.11.2018.
105 V for Vendetta, Rotten Tomatoes, https://www.rottentomatoes.com/m/v_for_ven-

detta, dostęp: 27.11.2018.
106 W. Lewandowski, Kto ma się bać?, s. 35–37.
107 Ibidem, s. 37–38.
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jego estetycznych aspektów oraz środków zastosowanych w tworzeniu tego 
typu filmowego przekazu, o których pisał choćby Roger Ebert108.

Powieść graficzna V jak Vendetta powstała u progu rewolucji, która 
zmieniła oblicze komiksu jako medium. Ważną rolę w tych przemianach 
odegrały procesy społeczne, polityczne i kulturowe zapoczątkowane w la-
tach osiemdziesiątych dwudziestego wieku. Rozpoczęte przez brytyjską 
inwazję przemiany w komiksowym świecie, umożliwiły bardziej komplek-
sowe spojrzenie na kierunki, w których zmierzała cywilizacja Zachodu.

Alan Moore, brytyjski scenarzysta uznawany za jednego z najważniej-
szych przedstawicieli brytyjskiej inwazji, w swoich tekstach wyrażał obawy 
związane z zagrożeniami wynikającymi z konfrontacji pomiędzy główny-
mi blokami politycznymi i ideologicznymi. W jego komiksach i powieściach 
graficznych pisanych w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku widać 
obawy przed możliwością nuklearnej katastrofy oraz ewolucją politycz-
nych systemów w kierunku totalitaryzmu. Powstała w takim kontekście 
powieść graficzna V jak Vendetta Alana Moore’a i Davida Lloyda stanowi 
przykład politycznie zaangażowanego tekstu, który ciągle pobudza do kry-
tycznej i naukowej refleksji.

Powieść graficzna brytyjskich twórców jest nieustannie wznawiana od 
chwili jej pierwszego zbiorczego wydania z 1990 roku. W 2006 roku na 
ekrany kin weszła jej filmowa adaptacja. Jej treść i formalne założenia, któ-
rych trzymali się autorzy, prowokują do sięgnięcia po nią przez kolejne 
pokolenia czytelników. Dla współczesnych odbiorców może V jak Vendet-
ta stanowić przyczynek do refleksji o naturze wolności, możliwościach jej 
obrony oraz o poszukiwaniu nowego, lepszego świata, którego znalezienie 
nie jest wcale takie oczywiste.

108 R. Ebert, «V for Vendetta», RogerEbert.com, https://www.rogerebert.com/reviews/ 
v-for-vendetta-2006, dostęp: 11.11.2018. Confer: W. Lewandowski, Kto ma się bać?, s. 35.
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Faszystowska dystopia

Znieczulonych trzymają nas w uśpieniu
Nieświadomi, żyliśmy bez celu
Oddani niczym bezmyślne trutnie
Przyjęliśmy nasz niewolniczy los

(Iced Earth, V, „Dystopia”)

„Faszyzm – mówił Alan Moore w wywiadzie udzielonym Margaret Kill-
joy – stanowi całkowitą rezygnację z osobistej odpowiedzialności. Oddajesz 
całą odpowiedzialność za własne czyny państwu w przekonaniu, że w jedno-
ści tkwi siła, co było definicją faszyzmu reprezentowaną przez oryginalny 
rzymski symbol wiązki gałązek. Tak to bardzo przekonywający argument: 
«w jedności siła». Ale w nieunikniony sposób ludzie mają tendencję do 
wyciągania wniosku, że wiązka gałązek będzie dużo silniejsza, jeśli wszystkie 
gałązki będą jednakowego rozmiaru i kształtu, jeśli nie będzie żadnych dziw-
nie ukształtowanych ani wygiętych gałązek deformujących wiązkę. A więc 
od «w jedności siła» przechodzi się do «w jednakowości siła», a stamtąd do 
ekscesów faszyzmu, jakie widzieliśmy w XX i u progu XXI wieku”1. Fa-
szyzm w powieści graficznej V jak Vendetta stanowi punkt wyjścia do za-
rysowania wizji pożądanego układu relacji społeczno-politycznych. Jest 
uosobieniem totalitarnego ograniczenia wolności jednostki, wpychającej 
ją w uzależnienie od władzy i kurateli innych. Rekonstrukcję świata idei,  
w ramach których toczy się akcja dzieła Alana Moore i David Lloyda, roz-
począć wypada od tych ograniczających swobodę jednostki.

1 A. Moore, za: Mythmakers and Lawbreakers: Anarchist Artists on Fiction, ed. M. Kill-
joy, Oakland, CA 2009, s. 48.
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Konstruując powieść graficzną V jak Vendetta, jej autorzy odwołali się 
do treści i symboliki dwudziestowiecznego faszyzmu, czyniąc je źródłem 
totalitarnego zniewolenia mieszkańców fikcyjnej Brytanii. W tej wizji zna-
lazły ujście lęki autorów odnośnie do polityki rządu Margaret Thatcher oraz 
rosnącego w siłę brytyjskiego ruchu neofaszystowskiego w latach osiemdzie-
siątych dwudziestego wieku. Zanim zatem przyjrzę się tej dystopijnej wizji 
faszystowskiej Wielkiej Brytanii wykreowanej przez twórców komiksu, na-
szkicuję podstawowe elementy składające się na eklektyczną ideologię fa-
szyzmu.

Przyjrzenie się i rekonstrukcja wizji totalitaryzmu opartego na ideach 
faszystowskich przedstawionego w V jak Vendetta umożliwi zrozumienie 
mechanizmów leżących u podstaw władzy fikcyjnej partii Norsefire. Klu-
czowe w tym aspekcie będą zagadnienia związane z rolą wodza i jego współ-
pracowników w kreowaniu porządku politycznego, a także wykorzystanie 
nowoczesnych technologii w służbie reżimu. Fundamentalne znaczenie dla 
podtrzymania dominacji władzy faszystowskiej ma zastosowanie terroru 
wobec brytyjskich obywateli przybierającego brutalne oblicze przemocy 
politycznej lub mniej dotkliwą twarz inwigilacji. Obok tych aspektów waż-
na będzie także budowa dominacji symbolicznej w wielu sferach życia jed-
nostki, w tym religijnej, kulturowej, czy społecznej roli płci.

Fikcyjna faszystowska dystopia stworzona przez Moore’a i Lloyda poka-
zuje świat, w którym zrealizowała się wizja ucieczki od wolności. Autorzy 
powieści graficznej z wnikliwością ukazują mechanizmy, które sprawiają, 
że jednostki decydują się na akceptację zniewolenia w imię alternatyw-
nych wartości. Krytyczne spojrzenie na powieściowy świat może wiele po-
wiedzieć także o motywach, które sprawiają, że ludzie w realnym świecie 
dokonują podobnych wyborów.

4.1. Faszyzm

Jeśli przyjmiemy, że jedną z cech ideologii faszystowskiej jest potrzeba 
społecznej i politycznej unifikacji, to możemy uznać, że tego rodzaju systemy 
społeczno-polityczne wykazują tendencje totalitarne. Pragną one bowiem 
objąć swoim oddziaływaniem całokształt relacji w ramach społeczeństw. 
W powieści graficznej V jak Vendetta faszystowski reżim partii Norsefire 
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zdaje się dążyć do zdobycia całkowitej hegemonii nad brytyjskim społeczeń-
stwem. Uzasadnione zatem wydaje się przyjrzenie się faszystowskiej ide-
ologii przedstawionej w tym komiksie jako przejawowi totalitaryzmu.

Syntetyczną definicję totalitaryzmu można znaleźć w książce Jana Basz-
kiewicza Władza. Autor stwierdza, że „totalitaryzm, bez względu na ide-
ologiczną barwę i układ socjoekonomiczny, cechują rządy monopartyjne  
i system wodzostwa, monopoliczne ambicje oficjalnej doktryny, szczelna 
kontrola środków komunikacji społecznej, terrorystyczny system nadzoru 
nad życiem publicznym, a częściowo i prywatnym, centralistyczna i biuro-
kratyczna organizacja państwa, sprawującego też (w różnym zakresie) kon-
trolę gospodarki. Totalitaryzm wykorzystywał nowoczesne techniki władzy, 
by nadzorować wszystkie (lub prawie wszystkie) pola i formować «nowego 
człowieka», nie tylko bezwzględnie posłusznego władzy, ale i głęboko za-
angażowanego po jej stronie, aktywnego – oczywiście w ramach szczegó-
łowo opracowanego scenariusza”2. Zaprezentowana w powieści graficznej 
V jak Vendetta faszystowska dystopia zdaje się uosabiać wszelkie cechy pań-
stwa totalitarnego. Ideologia partii Norsefire zmierza do ukształtowania wła-
dztwa kontrolującego wszelkie aspekty społecznej działalności, konstruując 
system polityczny na wiodącej roli silnego przywódcy, którego działania 
wspiera oddany mu zespół współpracowników. Ponadto władza wykorzy-
stuje nowoczesne technologie w celu obiektywizacji działań i zwiększenia 
własnej efektywności, a także dąży do ukształtowania nowego człowieka 
spełniającego wymogi faszystowskiego społeczeństwa.

Faszystowskie idee animują dążenia do realizacji totalitarnej utopii,  
w której absolutnie oddane władzy jednostki będą cieszyć się bezpieczeń-
stwem od wszelkich zagrożeń zewnętrznych. W społeczeństwie takim nie 
będzie miejsca na odstępstwa od obowiązujących wzorców ideologicznych. 

2 J. Baszkiewicz, Władza, Wrocław–Warszawa–Kraków 1999, s. 149. Szersze studia na 
temat totalitaryzmu historycznego, a także współczesnego, vide: Totalitaryzm. Wybrane 
problemy teorii i praktyki, red. T. Wallas, Poznań 2003; Czas totalitaryzmu. Stalinizm, fa-
szyzm, nazizm i pokrewne systemy polityczne w XX wieku, red. J. Szymoniczek, E.C. Król, 
Warszawa 2011 oraz Totalitaryzmy XX wieku. Idee, instytucje, interpretacje, red. W. Kozub-
-Ciembroniewicz, H. Kowalska-Stus, B. Szlachta, M. Kiwior-Filo, Kraków 2010. Synte-
tycznie temat ten został potraktowany w: E. Kamenka, Totalitaryzm, tłum. C. Cieśliński, 
w: Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, red. R.E. Goodin, F. Pettit, Warszawa 
2002, s. 800–810.
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Zanim przyjrzę się faszystowskiej ideologii i jej praktycznym efektom przed-
stawianym w powieści graficznej V jak Vendetta konieczne będzie krótkie 
spojrzenie na podstawowe założenia ideologii faszystowskiej, do których 
odwołują się w swoim komiksowym traktacie politycznym Alan Moore  
i David Lloyd.

Ideologia faszystowska. Współcześnie użycie słowa faszyzm zdaje się 
wykraczać poza określenie systemów władzy, które narodziły się pomiędzy 
pierwszą a drugą wojną światową. Termin ten pełni rolę obelgi politycznej 
w stosunku do osób, których poglądy odbiegają od liberalnych wzorców3. 
Jednak takie użycie słowa faszyzm odrywa je od jego faktycznego desygna-
tu oraz ideologii, która stanowiła jego fundament. Ponadto trzeba pamię-
tać, że samo słowo faszyzm bywa różnie definiowane, a także często mylo-
ne z innymi pojęciami. Współcześnie termin ten w sferze publicznej zdaje 
się często nakładać na pojęcie populizmu, jednak ich znaczenie jest inne. 
Jerzy W. Borejsza wyraźnie wskazuje, że granica pomiędzy nimi zostaje 
przekroczona „wtedy, gdy politycy zaczynają mówić, że w imię suwerena, 
czyli większości, można odbierać prawa mniejszości. Jednostka – wódz – 
staje się ostateczną instancją decyzyjną, a struktury państwa przenika par-
tia faszystowska”4.

Walter Laqueur wskazuje, że wszelkie próby zdefiniowania natury fa-
szyzmu, zamiast do konkretnych ustaleń, prowadzą do gorących dyskusji, 
które jednak nie przybliżają do osiągnięcia celu badawczego. Ponadto za-
danie komplikuje także, jego zdaniem, dynamiczna natura samego faszy-
zmu oraz jego płynność związana z pozyskiwaniem poparcia różnorod-
nych grup społecznych5. Rick Wilford wskazuje, że faszyzm nie stanowił 
stałego zbioru idei czy wyznaczników umożliwiających pełną definicyjną 
jednoznaczność6. Z kolei Robert O. Paxton decyduje się na sformułowanie 
syntetycznego ujęcia istoty faszyzmu. Uważa on, że „faszyzm może być 
zdefiniowany jako forma zachowania politycznego naznaczonego obsesyjną 

3 A. Heywood, Ideologie polityczne. Wprowadzenie, tłum. M. Habura, N. Orłowska,  
D. Stasiak, Warszawa 2007, s. 221.

4 J.W. Borejsza (w rozmowie z P. Wrońskim), Faszyzm to była piękna rzecz dla nas, 
młodych, „Gazeta Wyborcza. Magazyn Świąteczny”, 15–16.12.2018, s. 26.

5 W. Laqueur, Faszyzm. Wczoraj, dziś, jutro, tłum. B. Stokłosa, Warszawa 1998, s. 23–25.
6 R. Wilford, Fascism, w: R. Eccleshall et. al., Political Ideologies: An Introduction, Lon-

don–New York 2003, s. 123–124.
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troską o upadek wspólnoty, upokorzenie czy poczucie bycia ofiarą oraz 
przez kompensacyjny kult jedności, energii i czystości, w którym masowa 
partia oddanych nacjonalistycznych bojowników, pracujących w niełatwej, 
ale skutecznej kooperacji z tradycyjnymi elitami, porzuca demokratyczne 
wolności i dąży – za pomocą przemocy bez etycznych czy prawnych ograni-
czeń – do celów, którymi są wewnętrzna czystość i zewnętrzna ekspansja”7.

Wskazana powyżej terminologiczna płynność samego faszyzmu nie 
ułatwia rekonstrukcji systemu idei, które były jego fundamentem8. Lyman 
Tower Sargent wskazuje na siedem idei, które odnaleźć można prawie w każ-
dej odmianie faszyzmu. Należą do nich: irracjonalizm, darwinizm społe-
czny, nacjonalizm, gloryfikacja państwa, zasada wodzostwa, rasizm oraz 
antykomunizm9. Roger Eatwell wyróżnia trzy główne motywy, które wystę-
pują w ideologii faszystowskiej. Należą do nich „historia naturalna; geopo-
lityka; i ekonomia polityczna”10. Andrew Heywood z kolei wyróżnia pięć 
motywów składających się na trzon faszystowskich ideologii i zalicza doń 
antyracjonalizm, walkę, przywództwo i elitaryzm, socjalizm oraz ultrana-
cjonalizm11. Wreszcie Jean-Louis Vullierme wymienia następujące składowe 
systemu ideologicznego nazizmu („brunatnego totalitaryzmu”). „Ich lista, 
którą tu przedstawiam – pisze francuski badacz, – nie musi przestrzegać 
określonej kolejności: rasizm, eugenika, nacjonalizm, antysemityzm, propa-
gandowość, militaryzm, biurokratyzm, autorytaryzm, antyparlamentaryzm, 
pozytywizm prawny, mesjanizm polityczny, kolonializm, terroryzm pań-

 7 R.O. Paxton, Anatomia faszyzmu, tłum. P. Bandel, Poznań 2005, s. 281.
 8 Poniższy szkic głównych założeń ideologii faszyzmu oraz wizji faszystowskiej utopii 

inspirowany jest głównie, obok wymienionych wcześniej, następującymi tekstami: J.W. Bo-
rejsza, Mussolini był pierwszy..., Warszawa 1989, s. 19–130; J. Chapoutot, Wiek dyktatur. 
Faszyzm i reżimy autorytarne w Europie Zachodniej (1919–1945), tłum. A. Purchla, Warsza-
wa 2012; R. Eatwell, Fascism, w: Contemporary Political Ideologies, eds. R. Eatwell, A. Wright, 
London 1994, s. 169–191; W. Kozub-Ciembroniewicz, Totalitaryzm, w: Doktryny polityczne 
XIX i XX wieku, red. K. Chojnicka, W. Kozub-Ciembroniewicz, Kraków 2000, s. 331–378; 
F. Ryszka, Państwo stanu wyjątkowego. Rzecz o systemie państwa i prawa Trzeciej Rzeszy, 
Wrocław 1985; E. Traverso, Europejskie korzenie przemocy nazistowskiej, przeł. A. Czar-
nacka, Warszawa 2011; J.-L. Vullierme, Lustro Zachodu. Nazizm i cywilizacja zachodnia, 
tłum. M. Żurowska, Warszawa 2016.

 9 L.T. Sargent, Contemporary Political Ideologies: A Comparative Analysis, Belmont 
2009, s. 227–228.

10 R. Eatwell, Fascism, s. 174.
11 A. Heywood, Ideologie polityczne, s. 224–225.
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stwowy, populizm, kult młodości, historycyzm, popieranie niewolnictwa”12. 
Wyszczególnione przez Vullierme’a elementy ideologii nazizmu znaleźć 
można także w innych odmianach faszyzmu, zwłaszcza tych, które inspi-
rowały się nazistowskimi ideami i działaniami.

Faszyzm jest ideologią złożoną z licznych komponent, które łączą w sobie 
cechy konserwatywne i progresywne. Z jednej strony nawiązuje do tradycji, 
a z drugiej preferuje nowoczesność. Sprzeczność faszyzmu i modernizmu 
dotyczy wszystkich jego cech, a do tego podlegała zmienności narzucanej 
przez polityczny kontekst13. Zdaniem Enzo Traverso i Jean-Louisa Vullier-
me’a faszyzm narodził się w określonym kontekście cywilizacyjnym, odpo-
wiadając na międzywojenny chaos, korzystając z wcześniejszych doświad-
czeń ery kolonialnej, a także modernizacyjnych rozwiązań ery przemysło-
wej. Nie bez znaczenia dla kształtu ideologii faszystowskiej był też rasizm 
stanowiący dziedzictwo trwającej wciąż w międzywojniu kolonialnej do-
minacji14.

Faszyzm jawi się zatem jako dość złożona, a do tego płynna konstrukcja 
ideologiczna, której ewolucję wyznaczały bieżące potrzeby związane z po-
zyskaniem społecznego poparcia. Dramatyczne konsekwencje tej ideologii 
wcielonej w życie powinny skłaniać do możliwego pogłębienia wiedzy do-
tyczącej jej natury, a przede wszystkim mechanizmów generowania przez 
nią poparcia.

Faszystowska utopia? Przyjrzyjmy się zatem kształtowi faszystowskiej 
utopii, poddając krytycznemu spojrzeniu jej składowe, wymienione po-
wyżej.

Podstawowym elementem tego rodzaju utopii jest państwo, które ma 
stanowić wcielenie społecznej jedności. Państwo, jak wskazuje Sargent, 
stanowiło organizm15, było bardziej osobą niż instytucjonalnym bytem. 
Stawało się najwyższą wartością etyczną przenikającą wszystko. „Państwo 
– pisał Benito Mussolini – jest absolutem, wobec którego jednostki i grupy 

12 J.-L. Vullierme, Lustro Zachodu, s. 17. Autor także wskazuje na liczne źródła ideologii 
nazistowskiej, na których swój system skonstruował Adolf Hitler (s. 35–37), także vide:  
R. Eatwell, Fascism, s. 170–173.

13 R.O. Paxton, Anatomia faszyzmu, s. 12–14.
14 E. Traverso, Europejskie korzenie przemocy nazistowskiej; J.-L. Vullierme, Lustro Za-

chodu.
15 L.T. Sargent, Contemporary Political Ideologies, s. 230.
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są czymś względnym”16. Państwo jest bytem duchowym ucieleśniającym 
narodową przynależność, zapewniającym człowiekowi poczucie wspólnoty 
utraconej w świecie nowoczesności i liberalizmu17. W ramach państwa każ-
dy ma swoje ściśle wyznaczone miejsce. Wolność jednostki, jej społeczna 
egzystencja możliwe były tylko w ramach państwa gwarantującego bezpie-
czeństwo zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Państwo także, o czym 
pisał Mussolini, miało realizować swoją witalność poprzez ekspansję18. Tę 
z kolei zapewnić może militaryzacja życia społecznego oraz szczególny 
kult wojska.

Uosobieniem państwa jest wyznaczający kierunki jego rozwoju, obda-
rzony charyzmą przywódca, którego wola jest niepodważalna. Jest ona re-
fleksem woli wspólnotowej, którą tylko on jest w stanie odczytać. Jednak 
nie jest on w stanie władać państwem samodzielnie, stąd korzysta z pomocy 
politycznych elit wcielających w życie jego ideały. Prawo do władzy przy-
sługuje najlepszym19. Masową organizacją skupiającą tych, którzy z zaan-
gażowaniem działają dla dobra wspólnoty jest partia, która stopniowo zra-
sta się z aparatem państwowym20.

Faszystowska utopia oparta jest także na ideale rasowej jedności, która 
odrzuca wszelkie postaci innego. Tylko jedna rasa predysponowana jest do 
władania, pozostałe muszą podporządkować się rasie dominującej. Źródeł 
rasistowskich przekonań faszystów doszukiwać się można w akceptacji 
przez nich elementów darwinizmu społecznego, dziedzictwie europejskie-
go i amerykańskiego kolonializmu oraz antropologicznych teoriach raso-
wych drugiej połowy XIX wieku21. Przekonania te stały się źródłem dzia-
łań zmierzających do zachowania doskonałości rasowej czemu służyć miała 
eugenika oraz eliminacja słabszych przedstawicieli własnej rasy czy wreszcie 
eksterminacji przedstawicieli innych ras.

16 B. Mussolini, Doktryna faszyzmu, tłum. S. Gniadek, J. Kleiner, P. Sandauerowa, Lwów 
1935, s. 44.

17 R. Eatwell, Fascism, s. 174–175.
18 B. Mussolini, Doktryna faszyzmu, s. 49–50.
19 R. Wilford, Fascism, s. 129–132.
20 Opis mechanizmu tego zespolenia, vide: W. Laqueur, Faszyzm, s. 59–67.
21 L.T. Sargent, Contemporary Political Ideologies, s. 233; J.-L. Vullierme, Lustro Zachodu, 

s. 54–68; E. Traverso, Europejskie korzenie przemocy nazistowskiej, s. 76–89; A. Heywood, 
Ideologie polityczne, s. 237–241.
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Idealny świat wedle faszystów to miejsce, które sprzyja realizacji naro-
dowych interesów. Naród, postrzegany jako organiczna jednia, był dla fa-
szystów punktem odniesienia. Z kolei szowinistyczny nacjonalizm, wrogi 
przedstawicielom odmiennych nacji, miał stanowić gwarancję zaspokoje-
nia narodowych interesów. W przypadku nazistowskiej odmiany ideologii 
faszystowskiej pojęcie narodu utożsamiano z pojęciem rasy.

Posłuszeństwo obywateli faszystowskiej utopii zapewnia sprawny apa-
rat przymusu, eliminujący z życia społecznego jednostki, które nie podzie-
lają wspólnotowych ideałów. „W filozofii faszyzmu – jak zaważa Walter 
Laqueur – przemoc zawsze odgrywała centralną rolę. Bez stosowania prze-
mocy nie zdobyłby on władzy, zdobywszy ją, nie zdołałby jej utrzymać”22. 
Stosowana przemoc nie musiała mieć charakteru otwartego, często wystar-
czyła jedynie groźba odwołania się do niej. Miękkim sposobem zapewnie-
nie społecznego posłuchu i aprobaty była propaganda, która wskazywała 
każdemu jego zadania oraz miejsce w społeczeństwie23. Pewną rolę w tym 
zakresie mogła odgrywać także zinstytucjonalizowana religia, o ile jej struk-
tury gotowe były zaakceptować przywództwo wodza i jego drużyny, co gwa-
rantowało zachowanie jedności mechanizmów władzy24.

Wizje pożądanego ładu społecznego w pismach ideologów faszyzmu 
wydaje się łączyć kluczowe pojęcie: jedność. W jedności tkwi siła, mogąca 
zapewnić realizację celów społeczno-politycznych państwa, bez którego 
egzystencja człowieka jest niemożliwa. Tylko w ramach państwa człowiek 
jest w stanie doświadczyć wolności, a jego egzystencja nabiera sensu tylko 
w kontekście wspólnoty. Pozornie ideały faszystowskie, ze względu na hi-
storyczny kontekst, wydają się przeszłością, do której nikt nie ma zamiaru 
wracać. Jednak faszyzm fascynuje kolejne pokolenia, czego wyrazem jest 
na przykład zainteresowanie faszystowskimi artefaktami prowadzące do 
wybielania ich oryginalnego znaczenia25, a także odradzanie się tej ideolo-

22 W. Laqueur, Faszyzm, s. 83.
23 Rick Wilford przygląda się w tym kontekście na przykład pozycji kobiet w ideologii 

faszystowskiej, vide: Fascism, s. 137–139.
24 O skomplikowanych relacjach faszyzmu z Kościołem, vide: W. Laqueur, Faszyzm,  

s. 68–74.
25 Pisała o tym choćby Susan Sontag w eseju: S. Sontag, Fascynujący faszyzm, w: idem, 

Pod znakiem Saturna, tłum. D. Żukowski, Kraków 2014, s. 79–114.
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gii pod szyldami ruchów neofaszystowskich26. Działalność tych ostatnich 
w Wielkiej Brytanii lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku27, o czym 
wspominałem, sprawiła że faszyzm stał się przedmiotem refleksji autorów 
powieści graficznej V jak Vendetta.

4.2. Faszystowska Brytania

Dystopijna wizja Wielkiej Brytanii zaprezentowana w powieści graficz-
nej V jak Vendetta Alana Moore’a i David Lloyda stanowi punkt wyjścia do 
prezentacji pożądanego przez autorów systemu społecznego. Faszystow-
ska utopia staje się w oczach krytyków tego modelu społecznego dystopią, 
która zagraża człowiekowi poprzez ograniczenie praw. Zanim skupię się 
na metodach utrzymywania posłuchu postulowanych w ramach ideologii 
faszystowskiej, przyjrzę się kształtowi proponowanego przez nią systemu 
sprawowania władzy.

Kluczowy dla zrozumienia władzy przez zwolenników faszyzmu wydaje 
się moment jej zdobycia. Potencjał narracyjny komiksowego medium umoż-
liwia Moore’owi i Lloydowi kompleksowe, a zarazem syntetyczne spojrzenie 
na tę kwestię. Zdecydowanie więcej miejsca autorzy V jak Vendetta poświę-
cają postaci przywódcy państwa zdominowanego przez partię Norsefire  
i ideom, które wraz ze współpracownikami narzucił brytyjskiemu fikcyj-
nemu społeczeństwu. Rola poszczególnych resortów wydaje się niezbęd-
nym elementem konstrukcji faszystowskiego ładu.

Jednym z najciekawszych, a zarazem najbardziej proroczych elementów 
opowieści Moore’a i Lloyda jest dostrzeżenie znaczenia nowoczesnych tech-
nologii w budowie społeczeństwa opartego na ideałach faszyzmu. Równie 
istotną rolę odgrywają one w utrzymaniu zdobytej hegemonii. W tym pod-
rozdziale skupię się na analizie głównego narzędzia stosowanego przez re-
żim Norsefire, a do technologicznych rozwiązań służących propagandzie  
i inwigilacji powrócę w ostatnim podrozdziale.

26 Vide: W. Laqueur, Faszyzm, s. 148–230.
27 R. Leach, British Political Ideologies, London 1996, s. 193–197. Autor pokazuje też 

idee zdobywające popularność wśród brytyjskich faszystów w dekadach poprzedzających 
lata osiemdziesiąte. Także, vide: R. Wilford, Fascism, s. 142–144.
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Narodziny Norsefire. Narodziny faszystowskiej Wielkiej Brytanii w po-
wieści graficznej V jak Vendetta są efektem politycznego chaosu, jaki na-
stąpił po wojnie nuklearnej o ograniczonym zasięgu, która oszczędziła 
neutralną Wyspę. Choć stawia to komiks Moore’a i Lloyda w jednym sze-
regu z innymi postapokaliptycznymi narracjami28, to jednak w tym przy-
padku społeczeństwo nie padło bezpośrednio ofiarą zagłady. Nie oznacza 
to jednak, że skutki tego konfliktu, na przykład ekologiczne, nie dotknęły 
mieszkańców Anglii.

Historię dojścia do władzy faszystowskiej partii Norsefire poznajemy  
z opowieści Evey Hammond, młodej kobiety uratowanej przez V w pierw-
szym rozdziale powieści graficznej29. Zachęcona przez protagonistę Evey, 
przekonana o braku znaczenia jej indywidualnego losu, decyduje się na 
konfrontację z przeszłością. „Każdy – mówi V – jest niezwykły. Każdy. 
Każdy jest bohaterem, kochankiem, głupcem, złoczyńcą, każdy. Każdy może 
opowiedzieć swoją historię. Nawet Evey Hammond. Bardzo chciałbym wy-
słuchać historii Evey Hammond”30. V pokazuje w ten sposób Evey wyjąt-
kowość każdego człowieka, który nie powinien być sprowadzany jedynie 
do roli społecznej komórki.

Evey urodziła się w 1981 roku. Jej rodzina mieszkała w południowym 
Londynie, co bohaterka wspomina z sentymentem. Pokazuje ona V zdję-
cie, na którym stoi przed typowym brytyjskim domem z uśmiechniętymi 
rodzicami31. W 1988 roku wybuchła wojna, która zapadła w pamięć sied-
mioletniej dziewczynki. „Tak... – odpowiada na pytanie zadane przez V – 
Nie pamiętam zbyt wiele z tamtych czasów... Tata mówił, że niewiele się 
polepszyło, kiedy labourzyści doszli do władzy... Mówił, że spełnili tylko 
jedną obietnicę wyborczą. Pozbyli się amerykańskich rakiet, które były tu 
rozmieszczone”32. Evey zapamiętała także samą wojnę: „Miałam tylko sie-

28 O historii tego rodzaju narracji zwięźle pisze Paweł Gąska w artykule Historia rozwo-
ju konwencji postapokaliptycznej jako odbicie lęków kultury zachodniej, „Annales Univesi-
tatis Mariae Curie-Skłodowsla. Sectio FF – Philologiae” 2016, vol. XXXIV, nr 2, s. 13–32.

29 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, tłum. J. Drewnowski, Warszawa 
2014, s. 26–28.

30 Ibidem, s. 26, podkr. oryg. Evey cały czas się opiera mówiąc: „A-ale nie ma czego 
opowiadać. Mam tylko szesnaście lat. Niczego nie dokonałam” (s. 26, podkr. oryg.).

31 Ibidem.
32 Ibidem, s. 27, podkr. oryg.
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dem lat, ale pamiętam wiadomości w radiu. Tata ciągle powtarzał mamie, 
żeby się nie martwiła. Był śmiertelnie przerażony... Chodziło o Polskę i Ro-
sjan. Prawda? A prezydent Kennedy zagroził, że użyje bomby, jeśli stamtąd 
nie wyjdą. Tak mi powiedział tata. To było okropne. Nikt nie wiedział, czy 
Brytania będzie zbombardowana, czy nie. Pamiętam, jak mama powie-
działa: «Afryki już nie ma». Tylko tyle. Myślałam o tych wszystkich zabitych 
lwach i słoniach. Płakałam. Miałam tylko siedem lat”33. Wspomnieniom 
Evey towarzyszą obrazy dziecięcego pokoju, w którym możemy zobaczyć 
dużego, różowego pluszowego słonia. Jego obecność podkreśla sposób w jaki 
młoda bohaterka pojmuje nuklearną zagładę34. Zestawienie słów i obra-
zów pozwala Moore’owi i Lloydowi ukazać groźbę potencjalnej zagłady, 
tym bardziej że zostaje ona przedstawiona z dziecięcej perspektywy.

Wielka Brytania uniknęła losu pozostałych kontynentów i państw, które 
wojna nuklearna dotknęła bezpośrednio35. Jednak skutki wojny nie pozo-
stały bez wpływu na środowisko naturalne. Ojciec pokazuje Evey i jej ma-
mie konsekwencje użycia broni atomowej. Z dachu ich domu roztaczał się 
przerażający widok: „Z okna widziałyśmy cały Londyn. Był prawie zupełnie 
zalany. Zapora na Tamizie puściła. Niebo było żółto-czarne. Nigdy takiego 
nie widziałam. Tata powiedział, że to koniec Londynu. Chciał zabrać mamę 
i mnie na wieś”. Jednak rodzina pozostała w Londynie. „No i chyba dobrze – 
stwierdza Evey. – Okazało się, że na wsi jest jeszcze gorzej, niż w miastach. 
Pogoda zniszczyła wszystkie plony, wiesz? A z Europy nie przychodziła żyw-
ność, bo Europy już nie było. Tak jak Afryki”36. Sąsiadujące ze sobą kadry 
zestawiają sytuację w Londynie i na wsi. Oba miejsca zostały zalane, co 
doprowadziło, w przypadku wsi, do klęski nieurodzaju. Moore i Lloyd od-
wołali się do pojawiającego się w tekstach postapokaliptycznych wątku idyl-
licznej wsi, która może zapewnić przetrwanie w sytuacji ekstremalnej37, 

33 Ibidem, podkr. oryg. Nie wiadomo, o którego członka klanu Kennedych mogło cho-
dzić Moore’owi.

34 Obok zajmującego ponad jedną trzecią kadru słonia widać mamę pocieszającą za-
smuconą córkę.

35 Poza informacjami o Afryce i Europie autorzy nie wspominają wprost o losie pozo-
stałej części globu.

36 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 27, podkr. oryg.
37 Wątek ten, który nie musi literalnie dotyczyć wsi a przestrzeni pozamiejskich poja-

wia się choćby w komiksowej serii Żywe trupy, vide: R. Kirkman (scen.), T. Moore (rys.), 
Żywe trupy, t. 1: Dni utracone, tłum. M. Drewnowski, Piaseczno 2005.



142 Rozdział 4

jednak klęska ekologiczna spowodowana przez nuklearną konfrontację 
dotyka w ich opowieści zarówno miast, jak i wsi. Brytania pozostała jako 
jedyna na mapie Europy, co oznaczało, że jej gospodarka musiała stać się 
samowystarczalna.

Nuklearna katastrofa wywołała szerszy gospodarczy, społeczny i poli-
tyczny kryzys, który doprowadził do zachwiania obowiązującego na ko-
miksowych Wyspach porządku. „N-nie lubię myśleć – wspomina Evey –  
o następnych czterech latach. Stworzyliśmy z sąsiadami komitet obronny. 
Niewiele to pomogło... Nie było jedzenia, a kanały ściekowe zalało i wszy-
scy się pochorowali. Mama zmarła w 1991. Tata nie pozwolił mi na nią spoj-
rzeć”38. Wywołany wojną chaos doprowadził do ruiny dotychczasowe in-
stytucje. Samodzielne próby poradzenia sobie z tą sytuacją nie przynosiły 
zamierzonych efektów, czego konsekwencją były epidemie i brak poczucia 
bezpieczeństwa. Na jednym z kadrów widać rozgrywające się w tle za-
mieszki i schowanych za kanapą Evey i jej ojca. Lloyd nie pokazuje szcze-
gółów walki, możemy jedynie dostrzec dwie ręce trzymające kije, które 
widać za szybą mieszkania młodej Evey. „Wybuchły zamieszki – wspomina 
dziewczyna – i wszędzie było pełno ludzi z bronią. Nikt nie wiedział, co się 
dzieje. Każdy czekał, aż rząd coś zrobi... Ale nie było już rządu. Tylko mnó-
stwo małych band. Wszystkie próbowały objąć władzę. A potem, w 1992, 
komuś się wreszcie udało”39.

Powojenny chaos, jak dają wyraźnie do zrozumienia Moore i Lloyd, 
stanowi wymarzone podłoże ruchów politycznych potrafiących stworzyć 
wrażenie zdolnych do zapewnienia bezpieczeństwa i ładu społecznego. 
Świat po apokalipsie przypomina, sugerują oni, wizję anarchicznego stanu 
natury wywodzącą się z pism Thomasa Hobbesa40. W stanie natury ludzie 
nie mogą zapewnić sobie bezpieczeństwa, stąd decydują się scedować to 
zadanie na państwo, które zdolne będzie okiełznać chaos. Moore i Lloyd 
pokazują, że o przejęcie kontroli nad brytyjskim społeczeństwem walczą 
liczne grupy, jednak w sytuacji kryzysowej obywatele zwrócą się do naj-
bardziej skutecznej z nich.

38 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 28.
39 Ibidem, podkr. oryg.
40 T. Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, 

tłum. Cz. Znamierowski, Warszawa 1954.
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Organizacją taką okazuje się partia Norsefire. „Wszystkie ugrupowania 
faszystowskie – wspomina Evey, – skrajna prawica, zjednoczyły się z nie-
licznymi wielkimi korporacjami, które przetrwały. Nazwali się Nordyckim 
ogniem”41. Słowom tym towarzyszy obraz defilady partyjnych bojówek ubra-
nych w szare mundury i czarne czapki ze znajdującym się nad daszkiem sym-
bolem partii42. Madelyn Boudreaux zwraca uwagę, że nazwa partii rządzącej 
pochodzi od ludzi północy (Norse), a rasa nordycka była ceniona w rasi-
stowskich koncepcjach popularnych w III Rzeszy43. Faszystowska władza 
Anglii w świecie przedstawionym opiera się na symbiozie elit politycznych 
i ekonomicznych będących połączeniem korporacjonizmu oraz neolibera-
lizmu44. „Pamiętam, jak wkroczyli do Londynu – kontynuuje Evey. – Mieli 
flagę ze swoim znakiem. Ludzie wiwatowali. Ja uważałam, że są straszni”45.

Strach jest, zdaniem autorów powieści graficznej, warunkiem skutecz-
nego zaprowadzenia władzy przez nowy reżim. Jednym z jego przejawów 
stają się czystki, wśród członków społeczeństwa reprezentujących odmien-
ne style życia, kultury czy poglądy. „Wkrótce nad wszystkim zapanowali 
– wspomina Evey. – Potem jednak zaczęli zabierać ludzi... Wszystkich czar-
nych i Pakistańczyków. Białych też. Radykałów i mężczyzn którzy, wiesz, 
lubili innych mężczyzn. Homoseksualistów. Nie wiem, co z nimi zrobili”46. 
Słowa Evey zestawione są z wizerunkiem członka bojówek Norsefire trzy-
mającego za głowę przedstawiciela mniejszości narodowej. Wróg to wszak 
siła jednocząca w systemach faszystowskich i szerzej totalitarnych, a walkę 
z nim można toczyć przy użyciu także radykalnych środków47.

41 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 28, podkr. oryg.
42 Kadr ten może przywodzić na myśl obrazy charakterystyczne dla nazistowskiej iko-

nografii, vide: M. Milewska, Bogowie u władzy. Od Aleksandra Wielkiego do Kim Dzong Ila. 
Antropologiczne studium mitów boskiego władcy, Gdańsk 2012, s. 181.

43 M. Boudreaux, An Annotation of Literary, Historic, and Artistic References in Alan 
Moore’s Graphic Novel, «V for Vendetta», enjolrasworld, http://www.enjolrasworld.com/
Annotations/Alan%20Moore/V%20for%20Vendetta/V%20for%20Vendetta%20Re - 
vised%20–%20Complete.html, dostęp: 4.07.2017. Także: A. Heywood, Ideologie politycz-
ne. Wprowadzenie, s. 238.

44 Zgubną rolę dominacji korporacji we współczesnym świecie wnikliwie prezentuje  
w trylogii MaddAddam Margaret Atwood. Składają się na nią powieści Oryks i Derkacz, 
Rok Potopu oraz MaddAddam.

45 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 28, podkr. oryg.
46 Ibidem, podkr. oryg.
47 Do tego wątku powrócę w dalszej części rozdziału.
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Ojciec Evey także został zabrany, a pozbawiona opieki rodziców dwu-
nastolatka trafiła do pracy. „Kazali mi pracować w fabryce – wspomina –  
z wieloma innymi dziećmi. Pakowaliśmy zapałki do kartonów. Mieszka-
łam w internacie. Było zimno i brudno, a ja ciągle płakałam. Chciałam do 
taty”48. Praca dla państwa miała, prawdopodobnie, stanowić formę reedu-
kacji w duchu wartości pożądanych przez reżim Norsefire49. Jednak ofero-
wana przez państwo praca nie była w stanie zaspokoić potrzeb młodych 
kobiet pracujących w fabryce zapałek, stąd, jak wspomina Evey: „Niektóre 
starsze dziewczyny chodziły z mężczyznami za pieniądze. Wczoraj w nocy 
też miałam taki zamiar”50.

Przedstawiona przez Moore’a i Lloyda geneza faszystowskiego reżimu 
partii Norsefire wskazuje, że w momentach kryzysów i napięć społecz-
nych, zwłaszcza takich, które wydają się grozić unicestwieniem jednostek, 
gotowe są one porzucić swoją wolność na rzecz sił zdolnych do zapewnie-
nia im bezpieczeństwa. W powieści graficznej V jak Vendetta dochodzi do 
tego w wyniku zwycięstwa rywalizacji przez ugrupowanie najlepiej do 
tego przystosowane51. Ceną za bezpieczeństwo staje się jednak wolność 
jednostek, konieczność dostosowania się do kreowanego przez reżim ide-
ału obywatela. Wszelkie odstępstwa od normy mogą spotkać się z terro-
rem ze strony władzy politycznej, która stara się uczynić z państwa dobrze 
funkcjonujący organizm.

Struktura władzy. Jednym ze wskazanych wyżej elementów ideologii 
faszystowskiej jest utożsamienie wspólnoty politycznej z organizmem. Ma 
ona stanowić jedność, której sprawne działanie zależy od zdrowia poszcze-
gólnych jego komórek. Autorzy powieści graficznej najwięcej uwagi po-
święcają roli jaką odgrywają w tym systemie elity władzy, przeciw którym 
zwraca się protagonista V jak Vendetta. Prezentacja pozostałych warstw 
społecznych jest ograniczona, a jej znaczenie wzrasta wraz z kolejnymi 

48 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 28, podkr. oryg.
49 Z drugiej strony zmuszanie do pracy nieletnich było cechą dziewiętnastowiecznego 

kapitalizmu. W tym kontekście los Evey może stanowić krytykę rodzącego się w latach 
osiemdziesiątych neoliberalizmu i jego ekonomicznych praktyk służących obniżeniu 
kosztów pracy.

50 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 28.
51 Co może być aluzją do cenionego w ideologiach faszystowskich darwinizmu spo-

łecznego, vide: R. Wilford, Fascism, s. 124–125.
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sukcesami V w podważaniu wiarygodności i skuteczności reżimu partii 
Norsefire.

Struktura władz państwowych zostaje zarysowana w rozdziale The Voice 
(Głos)52, w którym obserwujemy reakcję partyjnych elit na pierwszy za-
mach dokonany przez V oraz zabójstwa funkcjonariuszy policji politycznej. 
Głównym organem politycznego organizmu jest Głowa (Head), przywód-
ca nadający ton polityce kierującej państwem partii, któremu podlegają 
pozostałe służby. W skład partyjnej elity wchodzą także kierownicy depar-
tamentów (ministerstw)53, którzy we wspomnianym rozdziale informują 
Głowę o ustaleniach w sprawie sprawcy zamachu. Za inwigilację obywate-
li odpowiedzialne są dwie służby: Oko (Eye, nadzór wizualny) oraz Ucho 
(Ear, podsłuchy). Propaganda jest domeną Ust (Mouth). Bezpieczeństwa 
strzegą dwa rodzaje służb policyjnych: Palec (Finger) policja polityczna 
oraz Nos (Nose) policja kryminalna.

„Wspólnota faszystowska – zauważa Johann Chapoutot – jest holistycz-
na, organiczna, naturalna. Organicyzm pojawia się wielokrotnie, przyrów-
nuje wspólnotę do żywego organizmu, ciała ludzkiego. Gdy z ciała usunie się 
jeden element, ginie on, a pozostałość zostaje okaleczona”54. Stąd nacisk na 
bezwzględną sprawność w działaniu systemu politycznego, w którym nie 
ma miejsca na chore tkanki. Taką właściwość faszystowskiej władzy zna-
komicie rozumie zarówno przywódca partii Norsefire, jak i jego główny 
antagonista. Konieczne zatem będzie przyjrzenie się temu, w jaki sposób 
kształtują się relacje pomiędzy poszczególnymi elementami struktury wła-
dzy w powieści graficznej Moore’a i Lloyda oraz ich ideologicznym uza-
sadnieniom.

Głowa (Wódz). Centralną postacią sytemu władzy reżimu Norsefire jest 
Głowa. Rolę przywódcy sprawuje Adam Susan, który łączy w sobie cechy 
historycznych totalitarnych wodzów55 z umiłowaniem dla nowoczesnych 

52 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 15–18.
53 Poza nazwami resortów w tekście powieści graficznej V jak Vendetta nie pojawia się 

ich konkretne określenie. W dalszej części książki będę posługiwał się zamiennie określe-
niami: resort, ministerstwo, departament oraz nadanymi im nazwami.

54 J. Chapoutot, Wiek dyktatur, s. 123.
55 Odwołanie do historycznych przywódców faszystowskich reżimów przywołują po-

jawiające się tekście V jak Vendetta interteksty. Na półce z książkami V można znaleźć 
Mein Kampf (s. 9), z kolei podczas przemówienia wygłoszonego w siedzibie telewizji NTV 
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technologii wspierających sprawowanie władzy. Autorzy powieści graficz-
nej stworzyli bardzo subtelny portret przywódcy Norsefire, dbając o psy-
chologiczną kompleksowość postaci i jej niejednoznaczność. Twórcy V jak 
Vendetta nie ukazali także wodza Norsefire jako wzorca heteronormatyw-
nej męskiej witalności, nadając tej postaci – jak pisze Nicholas J. Xenakis 
– bardziej androgyniczny charakter56.

W rozdziale Versions (Wersje) Moore i Lloyd pozwalają nam po raz pierw-
szy skonfrontować dwa polityczne systemy idei, które zestawiają w swoim 
dziele. Najpierw możemy przyjrzeć się wizji faszyzmu w znaczeniu nada-
nym mu przez Susana57. „Nazywam się Adam Susan. Jestem wodzem. Wo-
dzem zagubionych, władcą ruin. Jestem człowiekiem, jak każdy. Wypro-
wadzam kraj, który kocham, z dziczy XX wieku. Wierzę w przetrwanie.  
W przeznaczenie rasy nordyckiej. Wierzę w faszyzm. O tak, jestem faszy-
stą. I co z tego? Faszyzm... To tylko słowo. Jego znaczenie zagłuszyły ryki 
słabeuszy i zdrajców”58. Tym słowom towarzyszy wizerunek pomnika spra-
wiedliwości (Temidy), zdobiącego budynek sądu Old Bailey. Samookreśle-
nie reżimu wydaje się jednoznaczne, jednak towarzyszy mu także świado-
mość wieloznaczności samego pojęcia i możliwości umieszczenia w jego 
ramach licznych, czasem sprzecznych idei. Faszyzm, sugerują Moore i Lloyd, 
wyrasta ze specyficznej formy miłości do ojczyzny, pragnienia zapewnie-
nia jej ocalenia lub lepszej przyszłości.

Źródeł faszyzmu szukać należy w starożytnym Rzymie. „Faszyzm – roz-
myśla Susan – wymyślili Rzymianie. Jego symbolem był pęk związanych 
gałązek. Jedną gałązkę można złamać. Cały pęk przetrwa. Faszyzm... W jed-
ności siła. Wierzę w siłę. Wierzę w jedność. A jeśli ta siła, ta jedność celu 
wymaga jednolitości myśli, słów i czynów, niech tak będzie. Nie chcę sły-
szeć o wolności. Nie będę słuchać o swobodzie jednostki. To luksusy. Nie 

na ekranach ukazują się twarze przywódców trzech systemów totalitarnych (s. 116). Co 
warte podkreślenia Moore i Lloyd nie wspominają o żadnym tekście, który mógłby speł-
niać podobną rolę, jak Mein Kampf Adolfa Hitlera.

56 N.J. Xenakis, T for Terrorist, „The National Interest” 2006, No. 84, s. 136. Aluzje do 
homoseksualizmu Susana formułuje kierownik Ust Roger Dascombe, vide: A. Moore 
(scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 17.

57 Do wizji anarchizmu zaprezentowanej w tym rozdziale V jak Vendetta powrócę  
w rozdziale siódmym.

58 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 37.
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wierzę w luksusy. Wojna położyła kres luksusom. Wojna położyła koniec 
wolności”59. Nawiązuje on do fasces, wiązki rózg noszonej w starożytnym 
Rzymie, która stała się częścią faszystowskiej symboliki w międzywojen-
nych Włoszech60. Pęk gałęzi trudniej złamać niż każdą z osobna zatem, to 
w jedności społeczeństwa tkwi jego siła, a wolność jedynie utrudnia osią-
gnięcie tych celów. Kryzys, z którego zrodził się faszyzm uzasadnia wszel-
kie ograniczenia zbytecznych pozostałości dawnych czasów, zwłaszcza tych 
niesprzyjających stawianym przez partię celom.

Wolność do nich nie należy. „Jedyną wolnością – rozważa Susan, – jaka 
pozostała mojemu ludowi, to wolność głodowania. Wolność umierania, 
wolność życia w świecie chaosu. Powinienem im zapewnić tę wolność? Nie 
sądzę. Nie sądzę”61. Jest przekonany, że aktualna sytuacja Brytanii uzasad-
nia wszelkie ograniczenia, w imię zapewnienia obywatelom bezpieczeń-
stwa, zwłaszcza że Susan uważa się tylko za równie pozbawionego wolno-
ści sługę narodu. „Czy rezerwuję sobie wolność, której odmawiam innym?” 
– pyta sam siebie, i natychmiast odpowiada: „Nie. Siedzę tu w swojej klatce 
i jestem tylko sługą. Ja, władca wszystkiego, co widzę. Widzę spustoszenie. 
Widzę popioły. Mam tak wiele. Mam tak niewiele”62. Jego życie stanowi 
dowód pełnego poświęcenia dla sprawy przetrwania brytyjskiego społe-
czeństwa.

Susan jest także świadom, że jego wysiłki nie spotkają się ze społeczną 
sympatią, a lud nie będzie darzył go miłością. Jednak gotów jest na takie 
poświęcenie, w imię dobra narodu. „Nie jestem kochany – myśli, – wiem. 
Ani duszą, ani ciałem. Nigdy nie zaznałem czułych szeptów. Nie zaznałem 
pokoju, który leży między udami kobiety. Ale cieszę się szacunkiem. Bu-
dzę lęk. I to wystarczy”63. Jego postawę wobec otaczającego świata wyzna-
czają asceza, która świadczy o uczciwej służbie dla ludu oraz strach spra-
wiający, że wzbudza on szacunek.

Z jednej strony akceptuje brak miłości ze strony społeczeństwa czy dru-
giego człowieka, a z drugiej tęskni do uczuć ze strony komputerowego sys-

59 Ibidem.
60 R.O. Paxton, Anatomia faszyzmu, s. 2.
61 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 38.
62 Ibidem.
63 Ibidem.
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temu stanowiącego ucieleśnienie czystości i potęgi64. Według Deana R. Ko-
walskiego, celem przywódcy jest ochrona społeczeństwa przed hobbesow-
skim stanem natury, w którym rządzi wyłącznie chaos. Stąd w obliczu 
kryzysu zewnętrznego i wewnętrznego konieczne jest wzbudzenie u Bry-
tyjczyków wrażenia, że władza jest w stanie ich ochronić. Doświadczenie 
kryzysu sprawiło, że potrzebowali oni wodza, „pragnęli bezpieczeństwa 
oraz spokoju ducha, a zatem kogoś, kto mógł to zapewnić”65. Taką rolę 
widzi dla siebie Susan, nawet za cenę braku wdzięczności ze strony tych, 
dla których dobra, w swoim przekonaniu, pracuje.

Adam Susan wymyka się charakterystykom faszystowskiego przywódcy, 
utrwalonym w historycznej pamięci. Adolf Hitler i Benito Mussolini byli 
mówcami, głoszącymi idee na publicznych wiecach, dbającymi o wizerunek 
silnych przywódców, nieustannie gotowych do działania66. W przypadku 
lidera włoskich faszystów objawiało się to w szerzeniu kultu młodości67 
oraz pozowaniu na herosa68 zdolnego rozwiązać każdy problem państwa. 
Obaj potwierdzali charyzmatyczną naturę swojego przywództwa. Susano-
wi trudno przypisać skłonność do wystąpień publicznych. Najczęściej uka-
zywany jest przez twórców V jak Vendetta w swoim wypełnionym kompu-
terowymi ekranami biurze, przy przyjmowaniu raportów od podległych 
służb lub „rozmowie” z Fatum69. Jedyny moment, kiedy widzimy go pra-
gnącego spotkać się z tłumem, to planowany wiec z jego udziałem70.

Przywódca stanowi punkt odniesienia dla faszystowskiego ładu spo-
łecznego. To on formułuje ideologię partii oraz określa sposoby wcielania 
jej w życie. W nowoczesnych społeczeństwach jednak, zdają się sugerować 

64 Do tego wątku powrócę w dalszej części tego podrozdziału.
65 D.A. Kowalski, Hobbes and Locke on Social Contracts and Scarlet Carsons, w: Ho mer 

Simpson Goes to Washington: American Politics through Popular Culture, ed. J.J. Foy, Lexing-
ton 2008, s. 24. Rozważania Kowalskiego dotyczą co prawda filmu, jednak znajdują także 
potwierdzenie w tekście powieści graficznej.

66 O naturze totalitarnego, w tym także faszystowskiego, przywództwa, vide: B. Szklarski, 
Model przywództwa totalitarnego w ujęciu porównawczym, w: Czas totalitaryzmu, s. 30–42.

67 W. Laqueur, Faszyzm, s. 50. Faworyzowanie ludzi młodych i związany z tym kult 
młodości łączył zresztą faszystów włoskich i nazistów.

68 M. Milewska, Bogowie u władzy, s. 155–159.
69 Poza analizowanym powyżej fragmentem, przykładowo vide: A. Moore (scen.),  

D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 15–16, 79, 84, 86, 177–178, 184, 190, 196, 209.
70 Ibidem, s. 232, 234, 236.
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Moore i Lloyd, rola charyzmy wodza będzie grała drugorzędną rolę. Zastą-
pić ją może racjonalizm władzy opartej na systemach komputerowych 
oraz sprawnej propagandzie rozprzestrzenianej różnymi kanałami przez 
współpracowników przywódcy.

Drużyna wodza. Drużyna wodza zbudowana jest wokół kierowników 
resortów, które w największym stopniu mogą przysłużyć się utrzymaniu 
władzy przez reżim Norsefire. Większość z nich jest w pewnym stopniu 
związana z prowadzoną przez brytyjski rząd polityką terroru wymierzoną 
w obywateli, a zwłaszcza w osoby, które planowałyby przeciwstawić się jego 
dominacji. Należą do nich trzy służby odpowiedziane za kontrolę i stoso-
wanie przymusu: Palec, Ucho i Oko, a także odpowiedzialne za propagan-
dę Usta71. Dla narracji powieści graficznej V jak Vendetta szczególne zna-
czenie ma Nos, jak i rywalizacja służb o względy wodza oraz o możliwość 
przejęcia jego roli.

Nos pełni w V jak Vendetta rolę tradycyjnej policji kryminalnej. Jej za-
daniem jest ściganie pospolitych przestępstw. Kierownikiem Nosa jest in-
spektor Eric Finch, doświadczony detektyw, stosujący tradycyjne metody 
śledcze, zdający się bardziej wierzyć w siłę rozumu, niż możliwości związa-
ne z zastosowaniem systemu komputerowego Fatum. W tym kontekście nie-
przypadkowym wydaje się przywołanie przez autorów V jak Vendetta kla-
sycznego opowiadania Edgara Alana Poe Morderstwa przy Rue Morgue, co 
prawdopodobnie ma podkreślać stosowane przez Fincha metody72.

Ponadto inspektor Finch, choć jest członkiem kierownictwa partii Nor-
sefire, nie jest szczególnie gorliwym wyznawcą faszyzmu. „Chociaż osobiście 
nie mam przekonania – przyznaje w rozmowie z Susanem – do tego całego 
«nowego porządku». Mam po prostu obowiązek pomóc Brytanii z tego 
wybrnąć. Już pan to wie, Wodzu”. Jego uczciwość zostaje w pewnym sensie 
nagrodzona, gdy w odpowiedzi Susan stwierdza: „Rzeczywiście, panie Finch. 

71 Ze względu na ich rolę w szerzeniu terroru wśród obywateli komiksowej Brytanii ich 
działalność zostanie szerzej opisana w kolejnym podrozdziale.

72 W garderobie V widać plakat filmowej adaptacji opowiadania amerykańskiego pisa-
rza pochodzącej z 1932 roku, vide: A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 9. 
O samej postaci Dupina jako wzorcu detektywa pisze Peter Thoms, vide jego: Poe’s Dupin 
and the Power of Detection, w: The Cambridge Companion to Edgar Allan Poe, ed. K.J. Hayes, 
Cambridge 2002, s. 133–147.
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Mówił pan już o tym wcześniej. To, że jeszcze pan żyje, jest świadectwem 
mojego szacunku wobec pana i pańskiej pracy”73. Swoją pozycję Finch za-
wdzięcza zatem swoim kompetencjom, a nie ideologicznemu zapałowi.

Działalność Nosa w wielu aspektach pokrywa się ze sferą zainteresowa-
nia Palca, głównie w przypadku spraw obejmujących zarówno elementy 
kryminalne, jak i polityczne. W sposób nieunikniony dochodzi do kon-
fliktów pomiędzy tymi służbami. Staje się to szczególnie widoczne w rela-
cjach Fincha z Peterem Creedym, drugim kierownikiem Palca, którego 
inspektor uderzył w rezultacie nieprzyjemnej wymiany zdań po przejęciu 
przez V kontroli nad telewizją NTV74.

Relacje wśród najbliższych współpracowników wodza nie są nacechowa-
ne współpracą i zrozumieniem, które byłyby logicznym następstwem idei 
jedności organizmu politycznego. Głowa bezwzględnie piętnuje słabości 
swoich podwładnych, czego przykładem jest oschłe potraktowanie Grega 
Almonda po pierwszym ataku terrorystycznym ze strony V75. Ważną zatem 
cechą zapewniającą przetrwanie w elicie władzy jest efektywność. Jednak 
tego rodzaju presja ma swoje konsekwencje, co okazuje się być źródłem 
siły V próbującego ten system obalić. Jeśli władzę można zranić, to można 
ją także sprowokować w kierunku autodestrukcji.

Wewnątrzresortowe rozgrywki nabierają znaczenia wraz z kolejnymi 
sukcesami V. Kiedy pozycja Susana słabnie pojawiają się kolejni preten-
denci do „tronu”. Najbardziej zdeterminowana wydaje się w tym dążeniu 
żona kierownika Oka Conrada Heyera – Helen, która opracowuje intrygę, 
inspirowaną zresztą knowaniami Lady Macbeth, mającą doprowadzić do 
przejęcia władzy przez jej męża. Gotowa jest sprzymierzyć się w tym celu 
z kierownikiem Palca, a także ze szkockim gangsterem, którego ten za-
trudnia w celu utrzymania porządku. Jej celem jest wzbudzenie rywalizacji 
oraz takie jej ukierunkowanie by rywale Conrada sami się wyeliminowali76. 
Jej plany, w pewnym sensie wesprze, a w pewnym pokrzyżuje, protagonista 
powieści graficznej.

73 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 30.
74 Ibidem, s. 119–122.
75 Ibidem, s. 16.
76 Ibidem, s. 199, 204, 225, 228, 238–239, 241–243, 253–256.
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Monarchia? Jednym z zasygnalizowanych, jednak nierozwiniętych da-
lej przez autorów V jak Vendetta, elementów ustrojowych Brytanii jest ist-
nienie monarchii. W komunikacie Głosu Fatum słychać informację, która 
mogłaby zdobić szpalty tabloidów: „Królowa Zara pojawiła się dziś na 
otwarciu nowej Przetwórni odpadów w Plaistow. Było to pierwsze publicz-
ne wystąpienie monarchini od jej szesnastych urodzin w czerwcu. Królowa 
miała na sobie kreację z brzoskwiniowego jedwabiu, zaprojektowaną spe-
cjalnie na tę okazję przez nadwornego krawca”77. Jest to jedyna wzmianka 
o młodej królowej pojawiająca się w powieści graficznej V jak Vendetta.  
Z jednej strony może to świadczyć o zamiarze zachowania przez reżim 
Norsefire pozorów ustrojowej ciągłości (kompetencji reprezentacyjne mo-
narchini, a także rola symbolu narodowej jedności), co mogłoby służyć 
uwiarygodnieniu świata przedstawionego78. Z drugiej, może być to przy-
kład wspomnianego przez Moore’a jego pierwszego podejścia do pisania 
cyklicznego, które owocuje pewnymi nieścisłościami w rozwoju fabuły79.

Podobny los spotkał wspomnianego w tym samym przekazie ministra 
przemysłu. Według Głosu Fatum: „W dzisiejszym przemówieniu minister 
przemysłu Adrian Karel stwierdził, że perspektywy rozwoju brytyjskiego 
przemysłu są najlepsze od czasu ostatniej wojny. Minister stwierdził też, że 
każdy mieszkaniec tego kraju ma obowiązek wykazać inicjatywę, by Bryta-
nia znowu był wielka”80. Nie pojawiają się o nim żadne wzmianki w kolej-
nych rozdziałach V jak Vendetta. Zainteresowanie twórców wyraźnie sku-
pia się na kierujących resortami kluczowymi z punktu widzenia fizycznego 
przetrwania reżimu, odpowiedzialnymi za kontrolę obywateli oraz wywie-
ranie przymusu. Co ciekawe, kończące podsumowanie słowa „By Brytania 
znowu była wielką” (make Britain great again) przypominają użyty po raz 

77 Ibidem, s. 10, podkr. oryg. Prawdopodobnie chodzi tu o urodzoną w 1981 roku Zarę 
Phillips, wnuczkę królowej Elżbiety II.

78 Szerzej o kompetencjach monarchii w systemie politycznym Zjednoczonego Króle-
stwa, vide: P. Biskup, M. Kaczorowska, Struktura władz publicznych, w: System polityczny 
Zjednoczonego Królestwa, red. P. Biskup, M. Kaczorowska, Warszawa 2012, s. 179–181.

79 Jak ujął to sam Moore: „Zacząłem tworzyć ją na początku mojej kariery. Między 
innymi dlatego we wczesnych odcinkach są rzeczy, które brzmią dziwnie w świetle dalsze-
go rozwoju akcji”. Ponadto wyraża nadzieję, że czytelnicy nie będą mu mieli za złe pozo-
stawienia komiksu bez poprawek (A. Moore, Wstęp, w: A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), 
V jak Vendetta, s. 6).

80 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 10.
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pierwszy w 1979 roku slogan Make America Great Again, stosowany w kam-
panii wyborczej przez Ronalda Reagana, a współcześnie przez Donalda 
Trumpa81. Podsumowując, informacje o dodatkowych elementach syste-
mu politycznego wydają się raczej niezrealizowanymi pomysłami, które, 
gdyby zostały rozwinięte, mogłyby wzbogacić jego wizję.

Maszyneria władzy. We wspomnianej wcześniej noweli E.M. Fostera 
Maszyna staje, która została opublikowana w 1909 roku, autor ukazał obawy 
związane z podporządkowaniem tkanki społecznej zarządzaniu ze strony 
maszyny. Stworzona by ułatwić społeczną egzystencję, tytułowa maszyna  
z czasem przejmuje kontrolę nad własnymi stwórcami, tłumiąc wszelki 
opór. Działa coraz gorzej, gdyż chroniąc się przez podległymi jej ludźmi, 
przestaje dbać o własne przetrwanie i nie reprodukuje osób zdolnych na-
prawiać jej uszkodzenia. Jej koniec oznacza zagładę społeczeństwa, któ-
rym się „opiekowała”82. Nowela Forstera ukazywała mroczną stronę roz-
woju technologii, zwłaszcza jeśli wymknie się ona spod ludzkiej kontroli, 
wtłaczając ludzi w ramy narzuconej przez nią racjonalnej wizji organizacji 
społecznej. Maszyna staje antycypuje współczesne obawy związane z moż-
liwościami wykorzystania rozwoju technologicznego do sprawowania wła-
dzy, co wraz z gwałtownym postępem wydaje się coraz bardziej realne.

Wątek zagrożenia ze strony maszyn bądź komputerowych programów 
często pojawia się w tekstach kultury popularnej. Wśród tego typu tekstów 
wymienić można choćby film Alphaville z 1965 roku w reżyserii Jean-Luca 
Godarda czy film i powieść Odyseja kosmiczna 2001. O walce ludzi ze stwo-
rzonymi przez nich maszynami opowiada seria filmów zapoczątkowana  
w 1984 roku obrazem zatytułowanym Terminator. Z kolei trylogia otwarta 
filmem Matrix z 1999 roku opowiada historię walki zniewolonych ludzi  
z maszynami tworzącymi dla nich sztuczną (wirtualną) rzeczywistość. Po-
wieść graficzna V jak Vendetta ukazuje wpływ technologii, a zwłaszcza sys-
temów informatycznych, na efektywność i racjonalizację procesów władzy. 

81 Ten drugi zdecydował się nawet zapewnić sobie prawo do jego wyłącznego stosowa-
nia, vide: C. Campbell, Donald Trump Trademarked a Ronald Reagan Slogan and would Like 
to Stop other Republicans from Using It, Business Insider, https://www.businessinsider.com/ 
donald-trump-trademarked-make-america-great-again-2015–5?IR=T, dostęp: 16.04.2018.

82 E.M. Foster, Maszyna staje, tłum. H. Kobus, w: Droga do Science Fiction, t. 2: Od 
Wellsa do Heinleina, red. J. Gunn, Warszawa 1986, s. 41–69.
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Wątek ten wpisuje się także we, wspomniane wcześniej, napięcie pomiędzy 
tradycją a nowoczesnością obecne w ideologii faszystowskiej83.

W myślenie o społeczeństwie przy zastosowaniu schematów utopijnych, 
zwłaszcza dystopijnych, wpisane są rozważania o konsekwencjach rozwoju 
technologicznego. Gorman Beauchamp dostrzega dwa kierunki refleksji, 
które określa mianem technofilii i technofobii. Wedle pierwszego rozwój 
technologiczny jest zjawiskiem neutralnym, a wykorzystanie wytworów 
technologii zależy od decyzji jej twórców. Z kolei według technofobów, 
sama technologia może wykroczyć poza cele jakie stawiają jej twórcy, 
uniezależniając się od nich. Autor określa ten pogląd za Isaakiem Asimo-
vem mianem kompleksu Frankensteina84. Z kolei Thomas Horan zauważa, 
podsumowując myśl Herberta George’a Wellsa, że „naukowcy są idealny-
mi władcami, ponieważ ich racjonalne, pozbawione namiętności sposoby 
myślenia pozwalają im oprzeć się atrakcyjnym, ale destabilizującym wspól-
notę zmartwieniom, jak fundamentalizm religijny, nacjonalizm, milita-
ryzm i – przede wszystkim – indywidualizm”85. Stosunek do wykorzystania 
technologii w realizacji władzy wydaje się zatem sprowadzać do kwestii 
kontroli i pytania o to czy technologia kontroluje ideologię czy ideologia 
technologię.

Władza pozostająca w domenie technologii ma pewne zalety. Maszyna 
nie ulega emocjom, a jej wszelkie decyzje będą nosiły znamiona obiektywi-
zmu, oparte będą na chłodnej kalkulacji. Maszyna nie jest także uwikłana 
w społeczne i polityczne układy, dzięki czemu może zawsze zachować nie-
zależność od wyrazicieli interesów grupowych czy klasowych. Jej werdykty 
będą w domniemaniu sprawiedliwe. Do wad tego rodzaju technologicz-
nego władztwa zaliczyć można brak empatii czy społecznej wrażliwości,  
a także bezdyskusyjność zawsze sprawiedliwych i dobrze skalkulowanych 
werdyktów. Rodzi to zagrożenie poczuciem widmowości władzy, która jest 

83 Motyw napięcia pomiędzy sztucznością dystopijnej organizacji społecznej często 
napędzanej technologią, a tym co naturalne obecny jest od dawna w tego rodzaju literatu-
rze, vide: G. Beauchamp, Cultural Primitivism as a Norm in Dystopian Novel, „Extrapola-
tion” 1977, Vol. 19, No. 1, s. 88–96.

84 G. Beauchamp, Technology in Dystopian Novel, „MFS Modern Fiction Studies” 1986, 
Vol. 32, No. 1, s. 54.

85 T. Horan, Totalitarian Technocracies, w: Critical Inquiry: Dystopia, ed. M.K. Booker, 
Ipswich, Mass. 2012, s. 56–57.
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niedostrzegalna z perspektywy jednostki. Obywatele nie są w stanie pojąć 
faktycznych mechanizmów podejmowania decyzji, a także wyrazić sprze-
ciwu wobec nich. To z kolei może prowadzić do społecznego wyobcowania 
oraz braku utożsamienia się z władzą polityczną.

Pomijając kwestię sprawowania władzy przez maszynę lub przy pomo-
cy maszyny, wspomnieć trzeba o innych możliwościach wykorzystania 
technologii w służbie władzy. Najbardziej oczywiste związane są z inwigi-
lacją obywateli, co nie musi dotyczyć wyłącznie systemów totalitarnych. 
Technologizacja władzy może także przejawiać się w próbach przeniesie-
nia metod linii produkcyjnej na społeczną organizację, czego wyraz dał 
Eugeniusz Zamiatin w powieści My. Bezwzględna racjonalizacja czy wręcz 
robotyzacja ludzkiego życia86 zarysowana we wspomnianej powieści wska-
zuje na zagrożenia dehumanizacją, jakie niesie nadmierne podporządko-
wanie ludzkiego życia przemysłowej efektywności.

Fatum. Brytyjskie społeczeństwo w powieści graficznej V jak Vendetta 
jest obiektem zarządzania przy pomocy systemu komputerowego Fatum. 
System ten agreguje informacje o obywatelach, a także sugeruje przedsta-
wicielom Norsefire najlepsze z możliwych działań. Pierwsza wzmianka  
o Fatum pojawia się tuż po wysadzeniu przez V Pałacu Westminsterskiego. 
Roger Dascombe rozmawiając z Gregiem Almondem wspomina o zalece-
niach Fatum: „Nooo. Fatum każe nam mówić, że to była planowana roz-
biórka, przeprowadzona nocą dla uniknięcia utrudnień w ruchu”87. Partyj-
ny przekaz w sytuacji kryzysowej formułowany jest wedle zaleceń algoryt-
mu analizującego potencjalne polityczne skutki określonych przekazów. 
Fatum ma też wpływ na życie religijne komiksowej Brytanii, o czym 
świadczy wypowiedź biskupa Lillimana, który uzasadnia asystentowi ko-
nieczność powołania się w kazaniu na „siły szatana wśród nas”. Lilliman 
stwierdza, że „hmm. Tak. Wydało mi się to lekko pretensjonalne. Ale Fa-
tum chciało, bym umieścił ten fragment. Kimże my, nędzni grzesznicy, 
jesteśmy, by spierać się z wszechmogącym?”88

86 Co też jest zdaniem Beauchampa jednym z dostrzeganych przez autorów dystopii 
zagrożeń związanych z rozwojem technologii, vide: G. Beauchamp, Technology in Dysto-
pian Novel, 59–61.

87 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, 16, podkr. oryg.
88 Ibidem, s. 46.
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Fatum to uosobienie marzeń o pewnej i obiektywnej agregacji danych, 
oczywiście na miarę wyobrażeń lat osiemdziesiątych XX wieku o władzy, 
która podporządkowana jest chłodnej racjonalności. Od strony wizualnej 
Fatum ukazywane jest jako ściana ekranów, w które nieustannie wpatruje 
się Adam Susan89, a które przekazują mu stosowne komunikaty o sytuacji 
społecznej i politycznej. Sam przywódca rzadko opuszcza swoje lokum, 
stając się personifikacją wspomnianej wcześniej widmowej władzy90. Jest 
niczym się nadstrażnik w panoptycznym społeczeństwie, wszystkowidzą-
cy, jednak sam ukryty w otoczeniu ekranów.

Moore i Lloyd portretują związek pomiędzy Susanem a Fatum jako ero-
tyczny. Miłość do pozostającego chłodnym systemu komputerowego zdaje 
się zastępować mu brak uczuć ze strony jego ludu. „Bo kocham – rozmyśla 
Susan. – Choć bez wzajemności. Mam w sobie miłość znacznie głębszą niż 
puste dyszenie i konwulsje zwierzęcego spółkowania. Powinienem o niej 
mówić? Powinienem mówić o swojej narzeczonej? Nie ma oczu, które mo-
głyby flirtować albo obiecywać, ale widzi wszystko. Widzi i rozumie, z mą-
drością o boskiej skali. Stoję u wrót jej intelektu i oślepia mnie światło  
z wewnątrz. Jak głupi muszę się jej zdawać, jak dziecinny i ograniczony. Jej 
dusza jest czysta. Nieskalana pułapkami i wieloznacznością emocji. Nie 
ma w sobie nienawiści. Nie tęskni. Nie dotyczą jej radość ani smutek. Od-
daję jej cześć, choć nie jestem tego godzien. Miłuję czystość jej pogardy. 
Ona mnie nie szanuje. Nie boi się mnie. Nie kocha mnie”91. Miłość do 
maszyny wydaje mu się czystsza niż instynktowne żądze powodujące ludz-
kimi pragnieniami.

Julie Ooms wskazuje, że główni bohaterowie V jak Vendetta mają inkli-
nacje do odczuwania miłości w zniekształcony sposób (deformed way)92. 
W przypadku Susana miłość do maszyny staje się przyczynkiem jego upad-
ku za sprawą odrzuconych ludzi, od których nie był w stanie doświadczyć 

89 Przykładowo, vide: ibidem, s. 15, 38–39, 86, 196.
90 Podobnie w filmowej wersji V jak Vendetta został potraktowany Adam Sutler, które-

go widać, niczym Wielkiego Brata, głównie na ekranach.
91 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 38.
92 J. Ooms, «I don’t know who you are... but I love you»: Neighborly Love as Essential, 

Deformed and Failed in «V for Vendetta», „Intégrité: A Faith and Learning Journal” 2015, 
Vol. 14, No. 1, s. 14, https://www.mobap.edu/wp-content/uploads/2013/01/Integrite-Spring 
2015.pdf, dostęp: 27.10.2015.
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bliskości. Jego związek z Fatum mógł wydawać się nieludzki, niezrozumiały, 
jednak stanowił substytut innych uczuć. „Ci, którzy jej nie znają – rozważa 
Susan – myślą, że jest twarda i zimna. Uważają, że jest pozbawiona życia  
i pasji. Nie znają jej. Nie dotknęła ich. Dotyka mnie, a wtedy czuję dotknię-
cie Boga, dotknięcie przeznaczenia. Cała egzystencja przepływa przez nią. 
Oddaję jej cześć. Jestem jej niewolnikiem. Nigdy żadna wolność nie była 
tak słodka. Ukochana. Zostanę z tobą na zawsze, spędzę w tobie całe życie. 
Będę czekał na każde twojej słowo i nigdy nie poproszę nawet o okruch 
uczucia. Fatum... Fatum... Kocham Cię”93. Fatum staje się dla Susana czymś 
więcej niż tylko pożądaną kochanką. „Susan wierzy, że komputer Fatum 
– pisze Ooms, – zastępuje mentora, kochankę i nawet Boga; wielbi ją, jest 
poruszony i uczy się od jej oślepiającego intelektu. Ale przy wszystkich 
wyrazach oddania Susana, jego uznanie nieodwzajemnionego charakteru 
jego miłości równoważy jego zapał”94. Susan pragnie, aby jego miłość zo-
stała odwzajemniona, co finalizuje się, jednak w innej formie niż ta, której 
lider Norsefire by oczekiwał95.

Naturę specyficznych relacji Susana z Fatum dostrzegają też inni człon-
kowie kierownictwa Partii. Eric Finch wspomina, że otrzymał możliwość 
dostępu do systemu: „Wódz autoryzował mi podłączenie. Sytuacja musi 
być rozpaczliwa. Zwykle dziwnie reaguje, gdy inni używają Fatum...”96

Władza stara się uczłowieczyć system, sugerując obywatelom, że Fatum 
jest czymś więcej niż tylko maszyną. Służą temu przekazy nadawane przez 
Fatum, mające informować społeczeństwo o bieżącej sytuacji oraz o tym, 
że władza troszczy się o ich los97. Głos Fatum ma być personifikacją maszy-
ny, ukazać ludzkie oblicze komputera, urealnić jej władzę, a przez to do-
datkowo legitymizować władzę Norsefire.

Funkcję Głosu Fatum pełni Lewis Prothero, członek partyjnych elit 
oraz były komendant obozu w Larkhill. Prothero przy pracy można zoba-
czyć w powieści graficznej V jak Vendetta tylko raz w kadrze otwierającym 

93 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 38–39.
94 J. Ooms, «I don’t know who you are... but I love you», s. 16.
95 Do tego wątku powrócę w rozdziale szóstym.
96 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 63.
97 W tym kontekście nazwa Fatum ukazuje swoją wieloznaczność. Fatum jest tym lo-

sem czy tylko uzmysławia go mieszkańcom komiksowej Brytanii.
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rozdział drugi pierwszej księgi komiksu zatytułowany The Voice (Głos)98. 
Elity zdają sobie sprawę z tego oszustwa, jednak społeczeństwo wydaje się 
przekonane, że Fatum bezpośrednio się z nimi komunikuje. Potwierdza to 
Almond w odpowiedzi na uwagę kierownika Ust o ewentualnym docenie-
niu znakomitej pracy Prothero: „Nie bądź głupi, Dascombe. Ludzie mają 
myśleć, że to mówi Fatum. Dzięki temu wydaje się bardziej ludzkie. Budzi 
zaufanie”99. Fatum ma im dawać złudzenie bezpieczeństwa. Jego brak może 
nieść ze sobą duże konsekwencje dla reżimu.

Rola, jaką w systemie władzy pełni Fatum, nie jest jednoznaczna. Ma-
szyna rządzi bezpośrednio państwem, nie przejmuje ideologicznej kontroli 
nad społeczeństwem, ale jej wpływ na proces decyzyjny jest znaczny, dzięki 
intymnej relacji z wodzem. Moore i Lloyd ostrzegają przed negatywnym 
wpływem technologii na procesy polityczne oraz nadmiernym doń zaufa-
niem.

4.3. Terror polityczny

Kierowany przez Adama Susana reżim polityczny sprawuje swoją wła-
dzę poprzez wzbudzanie poczucia zagrożenia wśród obywateli. Terror po-
lityczny ma sprawić, by jednostki zrezygnowały z oporu wobec władzy 
partii Norsefire i zaakceptowały panujący porządek. Podłożem a zarazem 
celem wszelkiego terroru i terroryzmu są lęk i strach, a totalitarna władza 
właśnie na nim jest zbudowana. Michela Marzano, pisząc o pierwszym 
dziesięcioleciu dwudziestego pierwszego wieku, zauważa że: „lęk wygry-
wa. Mówi się o nim nieustannie, często bez zastanowienia. Robi się do 
niego niejasne aluzje, jakby mimochodem. Uważa się go za «chorobę wie-
ku». Banalizuje jako dziecinne uczucie. Lęk przed brakiem bezpieczeń-
stwa, lęk przed niepewnością jutra i bezrobociem, lęk przed imigrantami, 
lęk przed zmianami klimatycznymi... Lęk przed wszystkim? Lecz o czym 
się tu mówi? Żyjemy przecież, na zachodzie, w społeczeństwach raczej 
bezpiecznych, w porównaniu do niebezpieczeństw znanych z przeszłości  

98 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 17.
99 Ibidem, s. 17, podkr. oryg.
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i zagrożeń, które nadal dotykają dziś kraje mniej rozwinięte”100. Jej diagno-
za pozwala przyjrzeć się mechanizmom wzbudzania posłuchu u władzy.

Polityczny terror to brutalna siła, która ma sprawić by jednostki bały się 
przeciwstawić politycznemu ustrojowi. W zależności od charakteru i po-
zycji międzynarodowej reżimu może on mniej lub bardziej uciekać się do 
tego typu środków. W tym podrozdziale przyjrzymy się wskazanym przez 
Moore’a i Lloyda metodom wzbudzania terroru oraz instytucji, której za-
daniem jest to czynić. Ponadto – także bardziej subtelnym metodom kon-
troli jednostek oraz sposobowi ciągłego wzbudzania lęku wśród obywateli.

Terror a terroryzm. W potocznym rozumieniu terroryzm, to zjawisko 
kojarzone z aktami dokonywanymi przez jednostki lub grupy dla upraw-
dopodobnienia realizacji określonych celów, najczęściej politycznych, przy 
pomocy między innymi zamachów, uprowadzeń, politycznych zabójstw 
lub innych form przemocy. Podobnie terroryzm bywa postrzegany w me-
dialnych dyskusjach, jednoznacznie lokując zjawisko poza sferą państwa,  
a w opozycji do niego. Jest to przejawem, jak sugeruje Michael Stohl, utrwa-
lonego od czasów oświecenia przekonania, że państwo pełni rolę arbitra  
w sporach społecznych, a do tego tylko jemu przysługuje wyłączne prawo 
stosowania przymusu i siły101. W tej sytuacji przypisywanie państwu takiej 
działalności wydaje się nieuzasadnione.

Konceptualizacja terroryzmu oraz odróżnienie jego państwowej i nie-
państwowej postaci jest zadaniem trudnym. Jack P. Gibbs wskazuje na liczne 
trudności w znalezieniu satysfakcjonującej definicji, a także teorii terrory-
zmu, również tego państwowego, co jest pochodną tendencji do poszuki-
wania zbyt syntetycznych, a co za tym idzie upraszczających definicji102. Po-
nadto autor wskazuje na konieczność precyzyjnego formułowania defini-
cji, tak aby nie włączała ona do zakresu terroryzmu zjawisk, które trudno 

100 M. Marzano, Oblicza lęku, tłum. Z. Chojnacka, Warszawa 2013, s. 3.
101 M. Stohl, The State as Terrorist: Insights and Implications, „Democracy and Securi-

ty” 2006, Vol. 2, No. 1, s. 4. Confer: B. Koch, Terror, Violence, Coercion: States and the Use 
of (Il)legitimate Force, w: State Terror, State Violence: Global Perspective, ed. B. Koch, Wies-
baden 2016, s. 1–3. O pojęciu państwa w kontekście studiów nad terroryzmem, vide:  
P. Dixit, The State and «Terrorists» in Nepal and Northern Ireland: The Social Construction 
of State Terrorism, Manchester 2015, s. 9–31.

102 J.P. Gibbs, Conceptualization of Terrorism, „American Sociological Review” 1989, 
Vol. 54, No. 3, s. 329–340.
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za niego uznać, co także dotyczy jego państwowej odmiany103. Z kolei Anna-
marie Oliverio wskazuje, że współcześnie terroryzm jest określany jako 
„szczególny typ motywowanej politycznie przemocy wymierzonej we wła-
dzę państwową i szerzącej strach wśród niewinnych ofiar”104. Postuluje ona 
także, aby nie utożsamiać terroru stosowanego przez państwo z tym, który 
stosują aktorzy pozapaństwowi.

Jeśli spojrzeć na genezę samego pojęcia, to, jak zauważa Igor Primoratz, 
„gdy słowo «terroryzm» po raz pierwszy zaistniało w dyskusjach o polity-
ce, używano go w odniesieniu do rządów strachu wprowadzonych przez 
reżim Jakobinów – czyli w celu opisania przypadku terroryzmu państwo-
wego”105. Współcześnie termin terroryzm stosowany bywa w odniesieniu 
do aktów politycznej przemocy, której sprawcami są pozapaństwowi akto-
rzy stosunków międzynarodowych106, jednak należy wziąć pod uwagę, że 
mogą oni być motywowani przez podmioty zainteresowane kreowaniem 
niestabilności na arenie międzynarodowej. Konieczne jest zatem rozdzie-
lanie przemocy stosowanej dla utrzymania władzy od tej, która staje się 
metodą walki stosowanej przez podmioty pozapaństwowe.

Analizując historyczne korzenie pojęcia terroryzm i terror, Michał Mo-
skiewski i Jacek Socha także zwracają uwagę na rozróżnienie obu termi-
nów. Pierwszy stosują wobec działania aktorów pozapaństwowych, z kolei 
drugi wobec rządów strachu, które dotyczą całych państw107. Wydaje się 
zatem uzasadnionym przyjęcie w dalszej części niniejszej pracy stosowania 
słowa „terror” w odniesieniu do metod wykorzystywanych przez aparat 

103 Ibidem, s. 332–333.
104 A. Oliverio, The State of Injustice: The Politics of Terrorism and the Production of 

Order, „International Journal of Comparative Sociology” 1997, Vol. 38, No. 1, s. 48.
105 I. Primoratz, State Terrorism and Counter-terrorism, w: Terrorism: The Philosophical 

Issues, ed. I. Primoratz, Basingstoke–New York 2004, s. 113. Perspektywę historyczną au-
torytarnego terroru państwowego opisuje Martin A. Miller w: The Foundations of Modern 
Terrorism: State, Society and the Dynamics of Political Violence, Cambridge 2013, s. 98–136, 
163–196.

106 I. Primoratz, State Terrorism and Counter-terrorism, s. 113. Podobnie rzecz ujmuje 
Paweł Tarasiewicz, vide idem: Terroryzm contra terror, w: Terroryzm – dawniej i dziś, red. 
A. Maryniarczyk, P. Tarasiewicz, I. Chłodna, M. Smoleń-Wawrzusiszyn, Lublin 2010,  
s. 220–221.

107 M. Moskiewski, J. Socha, Terroryzm jako problem etyczny, „Studia Gdańskie” 2005– 
–2006, nr XVIII–XIX, s. 36–37. Zwracają oni także uwagę, że współcześnie pojęcia te sto-
suje się zamiennie.
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państwa lub do działań przezeń inspirowanych. Pojęcie „terroryzm” odno-
sił będę do działań grup lub jednostek pozapaństwowych.

Michael Stohl wskazuje, że państwa stosują terror „przeciwko własnej 
ludności wewnątrz i poza swoimi granicami, angażują swoich agentów bez-
pośrednio przeciwko ludności i rządom innych państw lub wspierają pań-
stwa lub rebeliantów, którzy atakują ludność lub rządy innych państw”108. 
Państwa angażują się w takie działania bezpośrednio (najczęściej ukrywa-
jąc swój udział) lub poprzez ich sponsorowanie. Włączanie terroru do me-
tod rządzenia jest także, zdaniem autora, efektem ekonomiki rządzenia, 
która zakłada, że przyniosą one więcej korzyści niż potencjalnych strat109.

Igor Primoratz zwraca uwagę, że do grupy państw stosujących terror 
jako metodę sprawowania władzy zaliczyć można takie, „które nie ucieka-
ją się do terroryzmu od czasu do czasu w niektórych celach, ale stosują go 
w stały systematyczny sposób i są właściwie częściowo definiowane przez 
trwałe użycie terroryzmu przeciwko swej własnej populacji”110. Opis ten, 
jego zdaniem, w pełni pasuje do państw totalitarnych, dla których terror 
jest główną metodą sprawowania i utrzymania zwierzchności. Uważa on 
także, że jest to najbardziej moralnie naganna forma terroryzmu, gdyż ge-
neruje więcej ofiar niż terroryzm stosowany przez aktorów pozapaństwo-
wych. Ponadto, działania takie są przez państwa ukrywane, co wiąże się  
z zakazem ich stosowania w obecnym prawie międzynarodowym. Wydaje 
się zatem, że jedyną formą politycznego dialogu z władzą, która nie akcep-
tuje innych form wymiany opinii mogą okazać się akty terroryzmu111.

Jeffrey A. Sluka wskazuje na metody wykorzystywane przez państwa 
stosujące terror w swojej polityce. Wśród nich wymienia między innymi: 
polityczne zabójstwa, zniknięcia, tortury, różnego typu formy presji wobec 
jednostek niesprzyjających władzy czy preparowanie materiałów ich dys-
kredytujących112. Możliwości wydają się być nieograniczone. Autor zauważa 
też, aby tych działań nie uważać wyłącznie za domenę państw autorytar-

108 M. Stohl, The State as Terrorist, s. 7.
109 Ibidem, s. 12–20.
110 I. Primoratz, State Terrorism and Counter-terrorism, s. 115.
111 Ibidem, s. 117–121.
112 J.A. Sluka, Introduction: State Terror and Anthopology, w: Death Squad: The Anthro-

pology of State Terror, ed. J.A. Sluka, Philadelphia 2000, s. 1–45.
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nych czy totalitarnych, gdyż nie są one obce nawet reżimom demokratycz-
nym113. Rządzący Wielką Brytanią reżim polityczny przedstawiony w po-
wieści graficznej V jak Vendetta stosuje wszystkie z wymienionych wyżej 
metod realizacji rządów terroru.

Terror. Partia Norsefire wprowadza liczne ograniczenia wolności, aby 
wymusić posłuszeństwo ze strony obywateli. Wśród przejawów terroru 
doświadczanego przez obywateli komiksowej Wielkiej Brytanii wymienić 
można, odwołując się do wykazu przytoczonego przez Slukę: zniknięcia, 
prześladowania przeciwników politycznych, stwarzanie atmosfery stanu 
wyjątkowego wraz z kreowaniem prawdziwych i wyimaginowanych wro-
gów oraz nieobliczalność werdyktów władzy, związaną z szeroką gamą 
uprawnień przyznanych policji politycznej.

Termin „zniknięcia”, jak zauważa James R. Keller, został po raz pierwszy 
użyty w odniesieniu do ofiar reżimu Augusto Pinocheta, „które zostały upro-
wadzone z własnych domów i więcej ich nie widziano”114. Jeffrey A. Sluka 
pokazuje, na przykładzie Argentyny, jak tego rodzaju działania wprzęgnię-
te zostają w „kulturę terroru” uzasadnianą koniecznością zdobycia i utrzy-
mania władzy115. Kultury terroru charakteryzują społeczeństwa „gdzie 
«porządek» (...) i polityczno-ekonomiczne status quo mogą być utrzymane 
jedynie poprzez stałe, znaczące i systematyczne użycie zagrożenia przemo-
cą i zastraszania ze strony państwa w funkcji kontroli politycznej. Kultura 
terroru to zinstytucjonalizowany system stałego zastraszania mas lub pod-
ległych społeczności przez elity, charakteryzujący się standardowym za-
stosowaniem tortur, zniknięć i innych form pozaprawnych zabójstw doko-
nywanych przez «szwadrony śmierci»”116. Reżim Norsefire buduje swoją 
polityczną stabilność na wskazanych powyżej działaniach. Zarówno w cza-
sie przejmowania władzy, jak i dążąc do jej stabilizacji oraz utrzymania.

Podczas przejmowania władzy przez partię Norsefire członkowie mniej-
szości seksualnych, rasowych etnicznych, a także działacze społeczno-po-
lityczni po prostu znikali, jak opisuje to Evey, podczas analizowanej wcze-

113 Ibidem, s. 7.
114 J.R. Keller, «V for Vendetta» as Cultural Pastiche: A Critical Study of the Graphic 

Novel and Film, London–Jefferson, NC 2008, s. 50.
115 J.A. Sluka, Introduction: State Terror and Anthopology, s. 22–23.
116 Ibidem, s. 22.
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śniej rozmowy z V o narodzinach nowej władzy117. Ofiarą zniknięcia padł 
także ojciec Evey. „Tata należał za młodu – wspomina bohaterka – do ugru-
powania socjalistycznego. Przyszli po niego rano we wrześniu 1993... Mia-
łam wtedy urodziny. Skończyłam dwanaście lat. Więcej go nie widziałam”118. 
Na rodzinnym zdjęciu ojciec Evey ubrany jest w bluzę z napisem: Save A/The 
Whale, co może sugerować jego lewicowe, a przynajmniej proekologiczne 
poglądy.

Zniknięcia deformują społeczne więzi, sprawiają że przynależność do 
wygranych staje się ważniejsza, niż dawne przyjaźnie. Żona zamordowa-
nego kierownika Palca wspomina: „Dereku, kiedy wzięliśmy ślub, pamię-
tasz, pracowałam w banku, a ty w ubezpieczeniach. Chcieliśmy kupić dom 
w Surrey, może mieć dzieci. To było w ‘87... Tuż przed wojną. A potem,  
w ‘92, wstąpiłeś do partii. Sąsiadka, Pani Rana, przez wszystkie lata wojny 
pożyczała nam jedzenie. Kiedy zabierali ją i jej dzieci osobnymi furgonet-
kami, nie zrobiliśmy nic”119. Chęć przetrwania oraz potencjalne korzyści 
stały się dla obywateli dotkniętego kryzysem państwa czymś istotniejszym, 
niż dotychczas wykształcone więzi.

Faszystowska władza nie cofa się przed stosowaniem tortur. Henry 
Shue wskazuje na istnienie dwóch ich rodzajów: tortur terrorystycznych 
oraz tortur indagacyjnych120. Pierwsze, w odróżnieniu od drugich służą-
cych wydobyciu informacji z poddanego torturom, mają jedynie na celu 
wywołanie poczucia strachu wśród jednostek nieprzychylnych reżimowi 
politycznemu. „Stosujący tortury terrorystyczne nie mają szczególnego po-
wodu, by nie kontynuować dręczenia aż do śmierci ofiary, jeśli można liczyć 
na to, że jej rodzina lub znajomi rozpowszechnią wieść o tym, jaka jest 
cena wszelkiego odstępstwa od lojalności”121. Reżim nie waha się stosować 
tego rodzaju tortur, jednak paradoksalnie ich przebieg oraz stosowane 

117 Vide: poprzedni podrozdział.
118 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 28.
119 Ibidem, s. 205, podkr. oryg. Więźniów, podobnie jak V, zabierano do obozów prze-

siedleńczych, w których byli mordowani lub poddawano ich eksperymentom medycz-
nym. Do tego wątku powrócę w kolejnym rozdziale.

120 H. Shue, Tortury, tłum. M. Szczubiałka, w: Etyka wojny. Antologia tekstów, red.  
T. Żuradzki, T. Kuniński, Warszawa 2009, s. 366–371.

121 Ibidem, s. 368.
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przez funkcjonariuszy Palca metody, poznajemy, obserwując V torturują-
cego Evey podczas jej symulowanej inkarceracji122.

Kierowany przez Susana aparat władzy stara się także wzbudzić u oby-
wateli poczucie ciągłego zagrożenia, płynącego zarówno z wewnątrz, jak  
i z zewnątrz. Tego rodzaju przekaz pojawia się już na początku komiksu, 
kiedy słuchamy Głosu Fatum, donoszącego o wrogich działaniach ze stro-
ny przestępców, jak i przeciwników reżimu Norsefire. „Wczesnym rankiem 
– jak informuje mieszkańców Londynu Prothero – policja dokonała obła-
wy w siedemnastu domach w okolicy Birmingham, rozbijając dużą siatkę 
terrorystyczną. Dwadzieścia osób, w tym osiem kobiet, zostało aresztowa-
nych i czeka na proces”123. Ponadto mieszkańców Londynu „uprzedza się, 
że dzielnice Brixton i Streatham są dzisiaj strefami kwarantanny. Zaleca się 
omijać te okolice dla własnego bezpieczeństwa”124. Niestabilność świata, 
jest istotnym czynnikiem mogącym skłonić obywateli do posłuszeństwa. 
Poczucie nieustannego stanu wyjątkowego, któremu aparat państwowy 
musi się wciąż przeciwstawiać, ma zapewnić poparcie i współdziałanie ze 
strony obywateli.

Czynnikiem, wokół którego jednoczy się władza totalitarna, jest wróg. 
Pochodzenie wroga nie jest czynnikiem kluczowym, ważna jest sama jego 
obecność i możliwość ukierunkowania wobec niego społecznych emocji. 
Uosabia on to, co najgorsze w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym. Do 
kategorii wrogów obiektywnych125 systemu należą, co było już wcześniej 
wspomniane, mniejszości etniczne, rasowe czy seksualne, osoby o od-
miennych poglądach politycznych. Dodać do tej listy można dowolne 
ugrupowania terrorystyczne, takie jak to, o którym wspominał Głos Fa-
tum. Głównym kryterium uznania za wroga jest zdefiniowana przez reżim 
inność wobec ustalonego wzorca.

122 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 153, 155, 157, 159. Informacje 
o torturach w obozach przesiedleńczych znaleźć można także w relacji Valerie, która bę-
dzie przedmiotem analizy w kolejnym rozdziale.

123 Ibidem, s. 9, podkr. oryg.
124 Ibidem, podkr. oryg. Wskazanie dzielnicy Brixton, jako miejsca zagrażającego lon-

dyńczykom, może być nawiązaniem do rozruchów, które miały tam miejsce w kwietniu 
1981 roku, a także faktu zamieszkiwania dzielnicy przez mniejszości etniczne.

125 Vide: F. Ryszka, Państwo stanu wyjątkowego, s. 22–23.
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Wreszcie, cechą terroru stosowanego przez władzę, są politycznie mo-
tywowane zabójstwa, których celem jest wysłanie czytelnego komunikatu 
do przeciwników rządzącego obozu. Motywacja polityczna, nie musi być 
jedyną, uzasadniającą zabijanie obywateli. W obliczu sukcesów V skutecz-
nie podminowującego legitymizację władzy Norsefire, celem władzy stają 
się także przypadkowi obywatele, którzy dopuścili się pospolitych naru-
szeń porządku, jak kobieta zastrzelona za kradzież puszki fasoli126.

Policja polityczna. Realizacja polityki terroru opiera się na głównym 
resorcie „siłowym”, którego działalność gwarantuje stabilność systemu po-
litycznego ufundowanego przez partię Norsefire, jakim jest policja politycz-
na, zwana Palcem (Finger). Jej pierwszym kierownikiem jest Greg Almond, 
a po jego śmierci funkcję tę obejmuje bardziej bezwzględny Peter Creedy. 
Brutalne działania Palca wzbudzają strach wśród obywateli, zwłaszcza jego 
przeciwników politycznych, zniechęcając do otwartego oporu. Kiedy trze-
ba, przywódcy nie wahają się korzystać z pomocy londyńskiego półświatka 
w celu utrzymania władzy. Szerokie uprawnienia funkcjonariuszy Palca, 
połączone z możliwością natychmiastowego wymierzenia surowej kary 
osobom uznanym za popełniające czyny zabronione, dodatkowo potęgują 
szerzony przez nią terror.

Palcowi stanowią w pełni zalegalizowane partyjne szwadrony śmierci. 
W swoich kompetencjach ograniczeni są jedynie luźnymi normami praw-
nymi, a kontrola ich działań jest wątpliwa, o ile są one wymierzone w prze-
ciwników systemu127. Brak jasnych kryteriów wymierzania przez nich kary, 
stanowi dodatkowy czynnik budzący grozę wśród obywateli. Funkcjona-
riusze Palca pojawiają się w V jak Vendetta już w pierwszym rozdziale,  
w którym chcą ukarać Evey za nieudaną próbę prostytucji. Swoje działania 
Palcowy uzasadnia następująco: „Znasz prawo dotyczące prostytucji. To 
przestępstwo kategorii H. To znaczy, że możemy decydować, co się z tobą 
stanie. Mamy takie uprawnienia”128. A na prośby Evey, aby jej nie zabijać 
ten sam funkcjonariusz stwierdza: „Mylisz się panienko. Zrobisz, co zechce-

126 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 193.
127 Jak wspominałem w rozdziale drugim, kompetencje funkcjonariuszy Palca, przy-

pominają uprawnienia Sędziów z komiksowej serii Sędzia Dredd.
128 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 10, podkr. oryg.
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my, a potem cię zabijemy. Mamy takie uprawnienia”129. Prawo daje policji 
politycznej szerokie możliwości działania, wobec których obywatel jest bez-
silny.

Do tego działania Palca wydają się chaotyczne, co powoduje konsterna-
cje u obywateli, którzy nie są w stanie przewidzieć, jakie zachowania zapew-
nią im bezpieczeństwo. Jak zauważa Ruth Blakeley, pisząc o państwowym 
terrorze: „w rzeczywistości obiekty państwowego terroru wybiera się przy-
padkowo spośród wszystkich oponentów, w celu uczynienia z nich przy-
kładu dla innych. (...) Zamiarem nie jest po prostu wystraszenie innych 
oponentów, ale zapewnienie, że ulegli obywatele pozostaną przy swej ule-
głości”130. Przypadkowość potęguje brak poczucia bezpieczeństwa i skła-
nia do jeszcze bardziej uległego zachowania131, a jego brak owocuje reper-
kusjami ze strony aparatu władzy132.

Ponadto władza nie waha się zatrudniać przestępców w celu realizacji 
polityki terroru. „Najlepszy numer, jaki pan wykonał Himmler, to – że pan 
zrobił starego podpalacza szefem straży pożarnej obozu, przy czym stale 
musi się on liczyć z tym, że ktoś coś podpali, to on będzie wisiał”133. Hitler 
także akceptował przyjmowanie do wojska przestępców. Reżim Norsefire 
w obliczu zbliżającego się upadku decyduje się na podobny krok. Peter 
Creedy, próbując uratować dominację partii, sprawia że Palec zaczyna ko-
rzystać z pomocy londyńskiego półświatka. Kierowany przez Ally’ego Har-
pera szkocki gang przyjmuje ofertę przejścia na „państwowe posady”134. 
„Chodzi o te rozruchy, Ally – uzasadnia swoją ofertę Creedy. – Palec trochę 

129 Ibidem, s. 11, podkr. oryg.
130 R. Blakeley, State Terrorism in the Social Sciences: Theories, Methods and Concepts, 

w: Contemporary State Terrorism: Theory and Practice, eds. R. Jackson, E. Murphy, S. Poyn-
ting, London–New York 2010, s. 14.

131 Confer: J.R. Keller, «V for Vendetta» as Cultural Pastiche, s. 51–52.
132 Przykładem tego jest wątek gangstera pragnącego uchronić matkę przez odesłaniem 

jej do domu starców, w którym prawdopodobnie zostałaby poddana przymusowej eutana-
zji. Chronił ją układ gangstera z pierwszym kierownikiem Palca, jednak Creedy nie zamie-
rza honorować starych układów, co doprowadza do tragicznej dla gangstera konfrontacji 
w popularnym w londyńskim półświatku klubie (A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak 
Vendetta, s. 127–129).

133 A. Hitler, Rozmowy przy stole 1941–1944, Rozmowy w Kwaterze Głównej zapisane 
na polecenie Martina Bormanna przez jego adiutanta Heinricha Heima, za: J.-L. Vullierme, 
Lustro Zachodu, s. 277 (przyp. 1).

134 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 198 oraz 203.
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nie wyrabia i dostałem zgodę, żeby zatrudnić trochę chłopa. Znajdź mi 
parę dziesiątek twardzieli, którzy szukają nocnej roboty. Kasa do rączki. 
Dostaniesz prowizję, ma się rozumieć”135. Sytuacja ta zaciera granicę po-
między policją polityczną a zorganizowaną przestępczością, która zasila 
kadry reżimowych szwadronów śmierci.

Polityczny terror i jego wykonawcy, sugerują Moore i Lloyd, to najpraw-
dopodobniej najbardziej skuteczne elementy petryfikacji ładu społeczne-
go opartego na ideologii faszystowskiej. Zdają się one gwarantować posłu-
szeństwo obywateli wobec władzy, wskazywać konsekwencje wynikające  
z dysydenckich działań. Ponadto symbioza policji politycznej i służb od-
powiedzialnych za obserwację społeczeństwa mogą sprzyjać działaniom 
stabilizującym polityczne status quo.

Inwigilacja. W książce Comics Unmasked: Art and Anarchy in the UK 
Paul Gravett i John Harris Dunning rozważają: „Brytyjskie Towarzystwo 
Sektora Bezpieczeństwa szacuje, że w 2013 roku mogło być w Wielkiej Bry-
tanii 5,9 miliona kamer monitoringu – jedna na 11 ludzi. Czy Alan Moore 
i David Lloyd kiedykolwiek spodziewali się, że przyszłe społeczeństwo 
nadzoru, które ekstrapolowali w powieści graficznej «V jak Vendetta» 
czerpiąc z Thatcherowskiej Wielkiej Brytanii w 1982 roku, stanie się fak-
tem do tego niemal zaakceptowanym?”136 Jeśli nawet ich przewidywania 
nie były wtedy oparte na empirycznych podstawach, to udało im się całkiem 
trafnie przewidzieć kierunek wykorzystania technologii, która w latach 
osiemdziesiątych dwudziestego wieku dopiero zyskiwała popularność.

Utrzymanie porządku i posłuszeństwa w faszystowskim społeczeństwie, 
sugerują autorzy V jak Vendetta, wymaga ciągłego nadzoru ze strony pań-
stwa. Pod pretekstem zapewnienia populacji bezpieczeństwa partia Norse-
fire rozwinęła dwa systemy inwigilacji obywateli, które mają służyć ograni-
czeniu ryzyka społecznego nieposłuszeństwa. Pierwszym z nich jest Oko 
kierowane przez Conrada Heyera. Do jego zadań należy wizualny nadzór 
nad obywatelami dokonywany za pomocą rozlokowanych wszędzie kamer. 
Ich wszechobecność Moore i Lloyd podkreślają od pierwszej strony komik-
su. Jeden z kadrów pokazuje w zbliżeniu przymocowaną do słupa kamerę 

135 Ibidem, s. 198, podkr. oryg.
136 P. Gravett, J.H. Dunning, Comics Unmasked: Art and Anarchy in the UK, London 

2014, s. 106.
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z umieszczoną pod nią tabliczką z napisem „Dla twojego bezpieczeństwa”137. 
Napis ten podkreśla oficjalny cel stosowania monitoringu, jakim jest za-
pewnienie spokoju oraz przeciwdziałanie przestępczości138.

Drugą ze służb mających za zadanie inwigilować obywateli jest, kierowa-
ne przez Briana Etheridge’a, Ucho. W jego domenie pozostaje sieć odbiorni-
ków oraz podsłuchów telefonicznych139, przy pomocy których funkcjonariu-
sze tej służby „słuchają” obywateli. Z jednej strony podsłuchy umożliwiają 
monitorowanie nastojów społecznych, z drugiej mogą mieć znaczenie pre-
wencyjne wobec nielegalnych działań podejmowanych przez obywateli, nie-
zależnie od ich charakteru. Moore i Lloyd przedstawiają w V jak Vendetta 
pracę funkcjonariuszy podsłuchujących obywateli i narzekających na spa-
dek atrakcyjności podsłuchiwanych informacji, co można wiązać ze społe-
czną świadomością bycia słyszanym140. Ponadto nie udaje im się zapobiec 
zabójstwu biskupa Lillimana, a jedynym motywem skierowania nadajni-
ków na jego siedzibę jest świadomość pedofilskich upodobań duchownego.

Czerpane z obu źródeł informacje pozwalają władzy odpowiednio szybko 
reagować na faktyczne jak i wyimaginowane zagrożenia. Jednak wspom-
niana powyżej świadomość bycia permanentnie obserwowanym nie pozo-
staje bez wpływu na zachowania Brytyjczyków. Prowadzi to do konformiz-
mu wyrażającego się w unikaniu działań mogących wzbudzić podejrzenia, 
co znakomicie sportretował George Orwell w powieści Rok 1984.

Współczesna literatura czy kino dystopijne ukazuje w bardziej dosadny 
sposób wpływ postępu technologicznego na możliwości inwigilacji oby-
wateli. Znakomicie przedstawił te zjawiska Cory Doctorow w powieści 
Mały Brat, ukazując możliwości inwigilacji ze strony państwa, ale także 

137 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 9.
138 W latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku w Londynie i innych miastach 

Zjednoczonego Królestwa zaczęto rozwijać systemy miejskiego monitoringu, co miało 
służyć walce z przestępczością. Pierwsze publiczne kamery CCTV (closed circuit televi-
sion) pojawiły się 1985 roku w Bournemouth, choć technologia ta była często stosowana  
w sektorze prywatnym. Od tego czasu odnotować można znaczący wzrost ich zastosowa-
nia oraz liczne publiczne debaty odnośnie skuteczności monitoringu, vide: M. McCahill, 
C. Norris, CCTV in Britain, urban eye Working Paper 2002, No. 3, http://www.urbaneye.
net/results/ue_wp3.pdf,dostęp: 5.08.2018.

139 Podsłuchiwanie na dużą skalę stosował reżim faszystowski w międzywojennych 
Włoszech, vide: J.W. Borejsza, Ucho reżimu, w: idem, Mussolini był pierwszy..., s. 111–120.

140 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 55–56.
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sposoby jej unikania141. Lęk przed rządową inwigilacją był też przedmio-
tem refleksji w odcinku Znienawidzeni popularnego serialu Czarne lustro, 
w którym prace nad sztucznymi pszczołami finansowane przez rząd do-
prowadzają do zastosowania tychże jako zaawansowanych narzędzi inwi-
gilacji142. Technologia okazuje się kluczem do pozyskiwania informacji  
o obywatelach nie tylko w państwach autorytarnych czy totalitarnych. Po-
pularność serwisów społecznościowych sprawia, że śledzenie obywateli 
jest łatwiejsze, gdyż oni sami często podają informacje o sobie oraz podej-
mowanych przez siebie działaniach143.

Obsesja widzialności staje się cechą współczesnego świata, co zdaje się 
sprzyjać inwigilacyjnym aspiracjom reżimów politycznych. Opisany przez 
Michela Foucault model panoptyczny144 staje się łatwiejszy w realizacji dzię-
ki technologii oraz zmianom w postrzeganiu sfery prywatności, której za-
kres zdaje się zawężać. Społeczeństwa same są gotowe poddać się nadzorowi 
w imię zachowania bezpieczeństwa, czego przykładem choćby opisywana 
przez Michelę Marzano telewizja Shoreditch TV, dzięki której mieszkańcy 
mogą śledzić obraz z kamer CCTV ulokowanych w ich dzielnicy145. Warto 
także wspomnieć o tym, że skuteczność tego typu metod, przynajmniej  
w kontekście zwalczania przestępczości, jest dyskusyjna146. Wydaje się, że 
Moore i Lloyd dobrze antycypowali trendy nowoczesnych społeczeństw 
Zachodu, które pozwalają na ograniczenie własnej wolności i prywatności, 
nawet bez wpływu ideologii faszystowskiej.

141 C. Doctorow, Mały Brat, tłum. B. Komorowska, Kraków 2011. Powieść ta, podobnie 
jak V jak Vendetta, nosi cechy gatunkowe dystopii krytycznej.

142 Znienawidzeni (Hated in the Nation), w: Czarne lustro (Black Mirror), s. 3, odc. 6: 
reż. J. Hawes, scen. Ch. Brooker, wyst. K. Macdonald, F. Marsay, B. Wong, Netflix, 2016. 
Vide także: S. Akella, «We are Not in Control Anymore»: Technological Possessions Facilita-
ted by Simulacra in the Posthuman Reality of «Hated in the Nation», „Supernatural Studies” 
2016, Vol. 4, No. 2, s. 11–26.

143 Z. Bauman, D. Lyon, Płynna inwigilacja. Rozmowy, tłum. T. Kunz, Kraków 2013,  
s. 33–78.

144 M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tłum. T. Komendant, War-
szawa 1998.

145 M. Marzano, Oblicza lęku, s. 134.
146 Vide: M. McCahill, C. Norris, CCTV in Britain, s. 17–19; także: I. Evans, Despite 

Being The Most Watched City In The World, London Is No Safer For All Its CCTV, Business 
Insider Australia, https://www.businessinsider. com.au/despite-being-the-most-watched-
city-in-the-world-london-is-no-safer-for-allits-cctv-2012–2, dostęp: 18.08.2017.
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4.4. Dominacja

Władza w społeczeństwie zdominowanym przez faszystowską ideolo-
gię musi oddziaływać na swoich obywateli przy pomocy metod subtelniej-
szych niż terror polityczny. Zapewnienie posłuchu ze strony obywateli wy-
maga zinternalizowania przez nich symboli i norm zachowań wtłaczanych 
im przez przedstawicieli reżimu politycznego. Wszechobecność znaków 
umożliwiających i ułatwiających identyfikację z pożądanym systemem 
idei sprawia, że trudno uciec spod ich dominacji.

Istotną rolę w kształtowaniu obywatelskiej lojalności odgrywa propa-
ganda, której przekazy w formie radiowej czy telewizyjnej docierają do 
brytyjskiego społeczeństwa w powieści graficznej. Treść tych przekazów,  
a także slogany, które można dostrzec na rozmieszonych na budynkach 
plakatach, mają zdominować sferę przekonań jednostki. W sukurs partyj-
nym hasłom idzie autorytet Kościoła, który wspiera reżim partii Norsefire.

Dominacja w sferze ideologicznej czy duchowej stwarza podwaliny 
pod podległość ze strony obywateli, gotowych przyjąć narzucane im przez 
system role. Przykładem tego staje się w powieści graficznej pozycja ko-
biet, które wedle faszystowskiej ideologii mają być poddane męskiej woli, 
a ich społeczne znaczenie determinowane jest spełnianiem przewidzia-
nych dla nich zadań. Otwiera to pole do szerszej refleksji na temat podle-
głości jednostek wobec autorytetów i majestatu faszystowskiej władzy.

Propaganda i kultura. O wizerunek politycznego reżimu partii Norse-
fire dbają, kierowane przez Rogera Dascombe’a, Usta. W ich gestii znajdu-
je się zarówno radio, jak i stacja telewizyjna NTV. Oba te narzędzia zloka-
lizowane są w budynku Jordan Tower, którego wizerunek pojawia się na 
pierwszej stronie powieści graficznej V jak Vendetta. Jednocześnie można 
usłyszeć płynący z radiowego odbiornika przekaz Głosu Fatum: „Dobry 
wieczór, Londynie. Jest dziewiąta i słuchacie Głosu Fatum na falach 275  
i 285 KHZ... Dziś piątego listopada tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego 
siódmego roku. Pogoda będzie ładna, ale 7 minut po północy zacznie pa-
dać deszcz, który potrwa do 1:30... Temperatura przez całą noc wyniesie od 
13 do 14 stopni Celsjusza”147. Przytoczone słowa, to pierwsze, które poja-

147 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 9, podkr. oryg.
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wiają się w tekście Moore’a i Lloyda. Sugerują one wolę bezwzględnego 
kontrolowania rzeczywistości, nawet z wykroczeniem poza sfery, które są 
w zakresie jej kompetencji. Pokazują także rolę propagandy w reżimach 
totalitarnych, która stara się wzbudzić wrażenie omnipotencji władzy148.

Poza nadawanymi w radio komunikatami Usta propagują ideologiczne 
przekazy w popularnych serialach i programach telewizyjnych. Kultura 
zbudowana jest na gruzach dawnej anglosaskiej popkultury, która była 
źródłem estetycznej różnorodności. Pokazując Evey Galerię Cieni, V opo-
wiada dziewczynie o piosence, która wybrzmiewa z szafy grającej: „Tytuł 
piosenki brzmi Dancing in the Streets. Wykonują ją Martha and the Van-
dellas. Może mówi ci coś nazwa «Tamla Motown»? Najwyraźniej nie. W su-
mie nic dziwnego. W końcu... ...niektóre kultury wytępili dokładniej niż 
inne. Nie ma Tamli ani Trojana. Nie ma Billie Holiday ani Black Uhuru... 
Tylko his master’s voice. Głos pana. Co godzinę. Trzeba zobaczyć, co może-
my z tym zrobić...”149 Kulturę, zwłaszcza związaną z ludnością obcą rasowo 
i etnicznie, wyeliminowano, zastępując poprawnymi ideologicznie przeka-
zami.

Czy kultura faszystowska jest w stanie zaoferować społeczeństwu war-
tościowe estetycznie treści? Zdaniem autorów powieści graficznej V jak 

148 Przekaz Głosu Fatum zawiera także jedną z nielicznych informacji dotyczących 
ekonomicznej polityki reżimu Norsefire. Jak słychać z dalszej części cytowanego przekazu: 
„Raporty o wydajności produkcyjnej z Herefordshire wskazują na możliwe zakończenie 
racjonowania mięsa, poczynając od połowy lutego 1998... Podobne, równie dobre, doniesie-
nia dotyczą produkcji jajek i ziemniaków” (ibidem, s. 9, podkr. oryg.). Gospodarka w świecie 
przedstawionym zdaje się być gospodarką niedoborów, co uzasadnione jest po części po-
stapokaliptycznymi realiami. Z drugiej strony ukazana na półce V książka Karola Marksa 
Kapitał (ibidem, s. 9) może wskazywać na pewną formę gospodarki opartej na socjali-
stycznych wzorcach lub przynajmniej dopuszczającą ingerencję państwa na rynku. Z kolei 
zapowiedź, że jutro mija „wyznaczony termin zakończenia projektu osuszania bagien  
w Deptford” (ibidem, s. 10, podkr. oryg.) sugeruje, że reżim realizuje duże inwestycje.

149 Ibidem, s. 18–19, podkr. oryg. Przywołanie przez Moore i Lloyda piosenki zespołu 
Martha and the Vandellas nie jest przypadkowe, gdyż utwór ten był jednym z hymnów 
Ruchu na rzecz praw obywatelskich w Stanach Zjednoczonych w latach sześćdziesiątych. 
Szerzej o tym: O. Evanss, M. Foote, R. McDonald, Allusions as Web-Building Vehicles in «V for 
Vendetta», „The People, Ideas, and Things (PIT) Journal” 2010, Cycle 1, http://pitjournal.
unc.edu/article/allusions-web-building-vehicles-v-vendetta, dostęp: 31.05.2013. Likwidację 
popkultury przez dążący do moralnej czystości reżim można także interpretować w świetle 
wspomnianych w rozdziale pierwszym działań mających na celu przeciwdziałanie psuciu 
młodzieży przez komiksy w latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku.
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Vendetta jest to niemożliwe. W kierowanym przez partię Norsefire pań-
stwie sportretowanym w powieści graficznej V jak Vendetta obywatele 
Wielkiej Brytanii, podobnie jak prole w Roku 1984 George’a Orwella, kar-
mieni są tekstami kultury ukazującymi im właściwe społecznie postawy 
oraz wyraźnie wskazującymi zagrożenia oraz prowokujących je wrogów. 
Na dodatek przekazy te pełne są dydaktyzmu i patosu, odwołań do sfery 
emocjonalnej, a także przekazywane w momentach umożliwiających osiąg-
nięcie największego efektu propagandowego150. Przebojem w komiksowym 
świecie jest serial o przygodach Storma Saxona, którego główny bohater 
zdaje się uosobieniem eugenicznego wzorca człowieka. Kiedy V wkracza 
do siedziby NTV, na ekranach rozmieszonych w różnych miejscach bu-
dynku można dostrzec fragmenty emitowanego odcinka tego serialu. Bo-
hater tłumaczy ratowanej przez siebie z rąk niebezpiecznych dzikusów 
Heidi konieczność walki o białe społeczeństwo: „Dzisiaj się zacznie! Czar-
ni rzeźnicy zbyt długo robili, co chcieli! Gwałcą nasze kobiety, palą nasze 
domy. Nasze dobra... Dosyć tego Heidi... Bo od dzisiaj... Storm Saxon staje 
do walki!”151 Główny bohater prezentowanego w komiksie serialu jest go-
tów na każde poświęcenie, aby wcielić właściwy model społeczny w życie.

Z kolei Heidi to stereotypowa kobieca postać, której jedyną rolą jest być 
uratowaną przez dzielnego bohatera, ulegająca wpływom silnej męskiej 
postaci. „Och, Stormie! Przytul mnie... Przytul mnie mocno!”152 Telewizja 
Norsefire oczekuje od społeczeństwa akceptacji patriarchalnego modelu 
społecznego, w którym rola zdobywcy i obrońcy przysługuje wyłącznie 
mężczyźnie153. Z kolei popkulturowa wizja wroga odwołuje się do stereotypu 
czarnego dzikusa mówiącego łamaną angielszczyzną i pragnącego upro-
wadzić niewinną kobietę należącą wszak do białego człowieka: „O rety! 
Kim być ta śliczna biała lalunia?” – pyta jeden z czarnoskórych napastni-
ków. A na dramatyczną ripostę ze strony Saxona odpowiada: „To co, panie 
wielki i potężny Storm Saxon? Przytrzymajcie panią, chłopcy...”154 W celu 

150 Szerzej: J. Chapoutot, Wiek dyktatur, s. 125–127.
151 Ibidem, 107, podkr. oryg.
152 Ibidem, podkr. oryg.
153 Do kwestii modelu relacji pomiędzy płciami w faszystowskiej Brytanii powrócę  

w dalszej części podrozdziału.
154 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 107, podkr. oryg.
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podtrzymania supremacji rasy białej Storm Saxon musi pokonać czyhające 
na Heidi niebezpieczeństwo.

Kolejnym przejawem kulturowej dominacji faszystowskiego reżimu Nor-
sefire jest przejęcie kluczowych budynków, które symbolizują wartości zwią-
zane z dawnym systemem organizacji życia społecznego i nadanie im no-
wych znaczeń. Pałac Westminsterski, w którym siedzibę mają Izba Gmin  
i Izba Lordów, to symbol demokratycznych rządów, pozbawiony znacze-
nia w nowym ustroju, w którym dla instytucji demokratycznego państwa 
nie przeznaczono żadnej roli. Parlament, jeśli został zachowany w tego 
typu reżimach, spełniał głównie fasadową rolę155. Podobnie budynek sądu 
Old Bailey, staje się symbolem utraconej sprawiedliwości, która w faszy-
stowskiej Brytanii jest tylko ułudą156. Budynki, które V wybiera jako cele 
dla swoich ataków, nie są zatem przypadkowe, a jego działania mają pod-
ważyć dominację Norsefire.

Utrata symbolicznych budowli to cios zadany hegemonii władzy. To 
dlatego Adam Susan surowo karci kierującego Palcem Grega Almonda za 
dopuszczenie do zniszczenia budynków parlamentu. „Ma pan milczeć, pa-
nie Almond! Przypłaciliśmy pańską niekompetencję utratą najstarszego 
symbolu władzy i wstrząsającą klęską propagandową. Rozumie pan, co się 
stało tej nocy? Ktoś zrobił rzecz niesłychaną. Ktoś nas zranił. A pan na to 
pozwolił. Chcę by znaleziono tę kreaturę i jego wspólników. Chcę jego głowy. 
Albo, na Boga, pańska spadnie zamiast jego”157. Wspomniane przez Susa-
na zranienie to nawiązanie do koncepcji państwa jako organizmu, a każdy 
element wywrotowy stanowi jego osłabienie. Stąd poczucie niemal fizycz-
nego zranienia, które dokonało się za sprawą zamachu V. Kontrola nad 
sferą symboli, sugerują Moore i Lloyd, daje dużą władzę, jednak musi być 
ona stale potwierdzana.

155 Zarówno w faszystowskich Włoszech, jak i nazistowskich Niemczech utrzymano 
parlamenty, lecz spełniały one jedynie zadanie pozorowania cech demokracji, vide: J. Basz-
kiewicz, Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 1998, s. 350–351, 354. „Reich-
stag pozostał – pisał Jan Baszkiewicz – jako zgromadzenie mianowańców Hitlera. Zbierał 
się rzadko, robił wszystko pod dyktando, najczęściej zaś wysłuchiwał mów wodza i jego 
pomocników oraz śpiewał hitlerowskie pieśni («najlepiej w świecie opłacany chór męski» 
– mówiono szyderczo o tym pseudoparlamencie)” (s. 354).

156 Vide, monolog V: A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 39–41.
157 Ibidem, s. 16, podkr. oryg.



173Faszystowska dystopia

Słowa. „Anglia zwycięży, panowie”158 – tymi słowami żegna się Adam 
Susan z odwiedzającymi go członkami kierownictwa partii. Słowa te, to 
nawiązanie do sztuki Jamesa Thompsona Alfred z 1740 roku, w której zna-
leźć można patriotyczną pieśń Rule Britannia. Autorem muzyki jest Thomas 
Arne. Powiedzenie to stanowi rodzaj partyjnego pozdrowienia zastępują-
cego występujące zwyczajowe formy pożegnania159. Zwrot ten ma podkre-
ślić nadrzędną wartość Anglii w aksjologicznym systemie Norsefire, która 
wszak działa w imieniu narodu.

Na ulicach Londynu można z kolei znaleźć plakat zawierający partyjne 
hasło Siła z czystości, czystość z wiary (Strength Through Purity, Purity 
Through Faith)160. Symbolizuje on duchowo-polityczne credo partii Norse-
fire. Silne może stać się tylko społeczeństwo, w którym jednostki będą dą-
żyć do moralnej czystości. Zdaniem Paula Moffata, który nawiązuje do cyto-
wanych wcześniej słów Adama Susana, hasło to jest rozwinięciem założenia 
Susana, że siła tkwi w jedności, pojmowanej jako jednolitość. Państwo jest 
całością i tylko jako takie istnieje, a jednostki nie mają żadnego znacze-
nia161. Duchowa czystość i poświęcenie się pracy na rzecz dobra wspólno-
ty, stanowią źródło siły, która niezbędna jest do przetrwania Anglii.

Wspomniane hasło ma też silne konotacje religijne. Zniszczone w wy-
niku efektów konfliktu nuklearnego społeczeństwo musi na nowo odna-
leźć swoją wiarę. Stąd obecny w powieści graficznej sojusz tronu i ołtarza. 
Partyjni prominenci gromadnie uczestniczą w mszach celebrowanych przez 
biskupa Lillimana, który wcześniej był kapelanem obozu przesiedleńczego 
Larkhill. W wygłoszonym przez niego kazaniu pobrzmiewają apokalipty-
czne tony, jednak kapłan nie zapomina o odrobinie otuchy dla swoich owie-
czek: „W żelazo ma obute stopy – serce zaś z hartowanej stali – on nam da-
rował ten dzień, byśmy – przed jego tronem przyklękali. On zesłał ogień  
i ulewę – w noc, w którą groza zdjęła ziemię – on swoim mieczem zło wy-

158 Ibidem, s. 15. To pierwsze pojawienie się tego zwrotu na kartach dzieła Moore’a  
i Lloyda.

159 W tym sensie przypomina to znaczenie jakie w III Rzeszy miał zwrot Heil Hitler, 
vide: W. Laqueur, Faszyzm, s. 53–54.

160 Po raz pierwszy pojawia się ono na stronie 11.
161 P. Moffett, U for Utopia: The Dystopian and Eutopian Visions in Alan Moore and 

David Lloyd’s «V for Vendetta», „Journal of Graphic Novels and Comics” 2017, Vol. 8, No. 1, 
s. 49.
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plenił – i podarował nam wytchnienie. Jedyna rasa, wiara i nadzieja – tyś 
nas ukochał w naszym bólu – ty nam pomagasz znowu – o wszechmogący 
niebios królu. Módlmy się. Dobry Boże, któryś wstrzymał dla na wyroki 
sądu ostatecznego, któryś zesłał nam owo straszliwe ostrzeżenie. Wspo-
móż nas, byśmy byli godni Twojej łaski, jak wtedy, gdyś odwrócił swój 
gniew, gniew, który zesłał z niebios deszcz ognia. Pomóż nam, oprzeć się 
pokusom złego, który przebył pomiędzy nas w tej godzinie najcięższej pró-
by. Albowiem miałem wizję... Wizję mrocznego, szatańskiego zła, które 
przybywa z ciemności nocy, aby usidlić słabych i grzesznych... Wcielenie 
potępienia, które spróbuje skalać prawdę swoimi jadowitymi kłamstwami 
i płytką sofistyką. O Boże, który znasz wszystkie nasze uczynki, który je-
steś naszym losem i ostatecznym przeznaczeniem, pomóż nam pojąć Twą 
świętą wolę. Pomóż nam oprzeć się podstępom złego i z mocą wytrwać  
w Tobie. Jedyna rasa, jedyny naród zjednoczony w Twym miłosierdziu. O to 
prosimy w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana na-
szego. Amen”162. Czystość moralna i duchowa pozwoli przezwyciężyć czy-
hające na członków społeczeństwa niebezpieczeństwa, stąd konieczne jest 
wyzbycie się wszelkich złych nawyków.

Jedność władzy świeckiej i duchowej gwarantuje brak rywalizacji po-
między nimi o władzę. Ponadto pozwala partii zdobyć poparcie bardziej 
konserwatywnych czy tradycjonalistycznych grup w brytyjskim społe-
czeństwie i pozwala petryfikować typowe dla nich modele relacji społecz-
nych i rodzinnych. Zespolenie tych władz jest także korzystne dla głowy 
brytyjskiego Kościoła, gdyż pozwala mu ukryć jego pedofilskie skłonno-
ści163. Władzy zdaje się nie przeszkadzać hipokryzja duchownego, o ile 
sprzyja to utrzymaniu ideologicznej i duchowej dominacji Norsefire.

Rosemary Almond (i nie tylko). Dominacja ideologii faszystowskiej 
odnosi się także do społecznej sytuacji kobiet. Jak zauważa Rick Wilford, 
faszyzm jest egzemplifikacją patriarchalnego sposobu widzenia świata. 
Funkcja, jaka w nim została przewidziana dla kobiet, ogranicza się do roli 

162 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 44–45. Jedynym sceptycznym 
wydaje się inspektor Finch, którego mina świadczy o powątpiewaniu w słowa hierarchy  
(s. 45).

163 Świadczy o tym choćby wspomniane wcześniej zachowanie funkcjonariuszy Ucha 
podsłuchujących Lillimana.
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matek oraz opiekunek ogniska domowego. Nawet jeśli systemy faszystow-
skie głosiły hasła związane z równouprawnieniem, to tylko w fazie docho-
dzenia do władzy, a po jej zdobyciu powracały na bardziej konserwatywne 
stanowiska. Emancypacyjne elementy idei odchodziły w zapomnienie, na 
rzecz wizji poddaństwa kobiet, ograniczając ich rolę do rodzenia nowych 
obywateli i opieki na gospodarstwem domowym164.

Zdaniem Tracy Bealer, Moore i Lloyd ukazali sposób umacniania pa-
triarchalnej władzy poprzez „promowanie maskulinistycznej hierarchii, któ-
ra komercjalizuje i infantylizuje kobiece ciało”165. Autorka wskazuje także 
na zaprezentowane w powieści graficznej sposoby zrzucenia tej dominacji166. 
Narzucanie patriarchalnej dominacji odbywa się, zdaniem Bealer, poprzez 
podkreślanie kobiecej zależności od mężczyzn, ich gotowości do zaspoko-
jenia męskich potrzeb seksualnych oraz sankcje jakie dotykają kobiet nie-
spełniających tych standardów167. Pewnym paradoksem jest, że kobiece 
ambicje można zrealizować tylko poprzez wykorzystanie źródeł męskiej 
dominacji.

Pasmem transmisyjnym wskazującym kobietom oczekiwania wobec 
nich są programy telewizyjne, w których kobiety grają zazwyczaj rolę pod-
ległych mężczyznom, atrakcyjnych i gotowych do zaspokojenia ich seksu-
alnych potrzeb. O postaci Heidi z serialu Storm Saxon pisałem powyżej.  
Z kolei Bealer zwraca uwagę na komediowy serial nadawany przez NTV 
Pośmiejemy się w jedynce, w którym pożądane zachowania kobiet nacecho-
wane są ignorancją wobec poważnych spraw oraz seksualną dostępnością168.

Egzemplifikacją roli kobiet zgodną z założeniami idei faszystowskich jest 
sytuacja Rosemary Almond, żony pierwszego kierownika Palca. Do jego 
śmierci jej pozycja społeczna definiowana jest przez pryzmat jej małżeń-
stwa, które zapewnia jej społeczne i towarzyskie bezpieczeństwo. Jednak, 

164 R. Wilford, Fascism, s. 137–139.
165 T. Bealer, Showing Evey the Bars: Radicalizing the Female Body in Moore’s «V for 

Vendetta», s. 1, Academia.edu, https://www.academia.edu/7622942/_Showing_Evey_the_
Bars_Radicalizing_the_Female_Body_in_Moore_s_V_for_Vendetta_, dostęp: 27.06.2017.

166 Do tego wątku powrócę w kolejnym rozdziale w części poświęconej emancypacji 
Evey.

167 T. Bealer, Showing Evey the Bars.
168 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 44–45. Vide: T. Bealer, Showing 

Evey the Bars, s. 2.
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na co wskazuje przytoczony wcześniej fragment jej wspomnień, ich wspól-
ne marzenia zostały zrujnowane przez karierę męża. Władza oddaliła od 
siebie małżonków, a problemy w pracy Almonda prowadziły do nasilenia 
aktów przemocy domowej z jego strony169.

Śmierć Almonda oznaczała zmianę sytuacji materialnej i społecznej Ro-
semary, a także konieczność konfrontacji z bezdusznym aparatem partyj-
nym. Pomimo przynależności męża do elit partyjnych, nie otrzymała ona 
zasiłku, o który wnioskowała170. Dla pozostającej na utrzymaniu męża ko-
biety oznaczało to pozbawienie środków do życia. Jej sytuację wobec ide-
ału faszystowskiej kobiety pogarszał także fakt, że Almondowie nie posia-
dali potomstwa. W świetle zarysowanej wcześniej koncepcji roli kobiety  
w ideologii faszystowskiej nie wykonywała jej ona właściwie.

Rosemary Almond została zmuszona do skorzystania z pomocy ofero-
wanej przez przyjaciół męża z partii, jednak ceną za to była seksualna ule-
głość, co napełniało ją obrzydzeniem171. Rosemary po raz pierwszy musi 
sama zadbać o własne utrzymanie i bezpieczeństwo. W tym celu kupuje 
broń172 oraz podejmuje pracę w nocnym klubie jako tancerka173. Podjęcie 
takiej pracy powoduje, że jej stan psychiczny i samoocena się pogarszają, 
jednak mentalnie coraz bardziej wyzwala się spod, teraz już tylko symbo-
licznej, władzy męża. „Dereku – rozmyśla tańcząc w klubie Kitty Kat Kel-
ler, – byłeś do niczego, a potem umarłeś. To wszystko. Umarłeś, a ja nie 
śpię po nocach. Umarłeś i zostawiłeś mnie obnażoną przed obcymi. (...) 
Teraz nie żyjesz, a ja co wieczór wracam do domu przez strefy zamieszek, 
mijam rabunki, strzelaniny, pożary... Teraz nie żyjesz, a ja kucam jak zwie-
rzę i w poddańczym geście nadstawiam tyłek światu. Teraz nie żyjesz, a ja 
nie mogę spać ze strachu. Z płaczu. Z nienawiści. Myślę: «kto mi to zro-

169 Vide: A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 65–66. Takie zachowanie 
Andrés Romero-Jódar określa, za Francisco Alsono-Fernándezem, mianem terroryzmu 
mikrospołecznego (microsocial terrorism), który podtrzymuje określone relacje w takich 
komórkach społecznych, jak między innymi rodzina, vide: idem, Trauma and Terrorism in 
Alan Moore’s Graphic Novels, „Critical Engagements: A Journal of Criticism and Theory” 
2013, Vol. 6, No. 2, s. 143–144.

170 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 89.
171 Ibidem, s. 101, 106.
172 Ibidem, s. 191–193, 197.
173 Ibidem, s. 139, 175–176.
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bił?». Nie mogę spać z pragnienia sprawiedliwości, chcę żeby cały świat 
wiedział, jaki jest niegodziwy... Nie mogę spać przez rewolwer pod podusz-
ką”174. Niesprawiedliwość doprowadza ją do stanu, w którym gotowa jest 
pomścić swoje krzywdy, a w ramach vendetty zabija udającego się na spo-
tkanie z ludem Susana. Swój akt wyzwolenia przypłaca jednak życiem175.

Kobiety według ideologii faszystowskiej nie były predysponowane do 
pełnienia funkcji publicznych. Moore i Lloyd pokazali jednak, że mogą 
zdarzyć się wyjątki od tego założenia, choć ich droga do dominacji będzie 
przebiegała z wykorzystaniem środków służących do uczynienia kobiet 
podległymi. Helen Heyer, o czym była już mowa, stara się przełamać mę-
ską dominację, poprzez swoją gotowość do wykorzystania własnego ciała, 
jednak jej wysiłki zostaną zaprzepaszczone przez mężczyzn: jej męża i sa-
botującego jej działania V.

Podległość. Pozostaje się zatem przyjrzeć przyczynom, które skłaniają 
jednostki do akceptacji dla ideologii, które ograniczają ich wolności. Od-
powiedź Moore’a i Lloyda sugeruje cytat z wywiadu z brytyjskim scenarzy-
stą otwierający niniejszy rozdział. Potrzeba siły, potrzeba jedności, wizja 
tego, że ktoś podejmie najważniejsze decyzje za nas. Im bardziej świat wy-
daje się skomplikowany, tym bardziej rośnie potrzeba odwołania się do 
autorytetu, który wskaże właściwą drogę. Tendencje takie może wzmagać 
sytuacja kryzysowa, która dodatkowo potęguje chaos codzienności.

Potrzeba autorytetu, któremu można zaufać, jest jedną z przyczyn pod-
ległości wskazaną przez Alana Moore’a i Davida Lloyda. Odwołują się oni 
do eksperymentu przeprowadzonego w latach 1961–1962 dotyczącego pod-
dania się jednostki decyzjom autorytetu176. W rozdziale Venom (Jad) V roz-
mawia, tuż przed jej śmiercią, z przeprowadzającą eksperymenty w obozie 
przesiedleńczym Larkhill doktor Delią Surridge. Ta wspomina: „To... Co 
robiliśmy, co ja robiłam w Larkhill... Ta straszna świadomość nie daje mi spo-
koju. Nie mogę zapomnieć, że robiłam takie rzeczy. Raz słyszałam o ekspe-
rymencie, który przeprowadzili Amerykanie. Ochotnicy obsługiwali gene-

174 Ibidem, s. 205.
175 Ibidem, s. 224, 227, 233–235. Confer: T. Bealer, Showing Evey the Bars, s. 3–4.
176 Wyniki tego eksperymentu, vide: S. Millgram, Behavioral Study of Obedience, „Jour-

nal of Abnormal and Social Psychology” 1963, Vol. 67, No. 3, s. 371–378.
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rator prądu. Powiedziano im, że jest podłączony do pacjenta w sąsiednim 
pomieszczeniu... Tak naprawdę badani słyszeli tylko głos dochodzący przez 
interkom. Lekarz polecił ochotnikom aplikować wstrząsy elektryczne. 
Mieli stopniowo zwiększać napięcie. «Ofiara» zaczęła błagać oprawców, by 
przestali. Prowadzący badanie nalegał, żeby nie przerywać. Tym razem 
ofiara zaczęła krzyczeć. Po jakimś czasie krzyki milkły i zapadła cisza. 
Ochotnikom polecono zwiększyć napięcie jeszcze raz... Prawie 80% bada-
nych dalej aplikowało wstrząsy po prośbach «ofiary», by przestali. Niemal 
60% kontynuowało nawet, gdy sądzili, że już nie żyje. To byli zwykli ludzie. 
Byli gotowi doprowadzić torturami do śmierci nieznajomego człowieka 
tylko dlatego, że tak kazał im ktoś, kto ma władzę. Niektórzy mówili, że 
wręcz im się to podobało. Chyba i mnie wtedy podobało się to, co robię. 
Ludzie są głupi i źli. Jest z nami coś nie tak... Mamy jakąś paskudną skazę. 
Zasługujemy na śmierć. Zasługujemy”177. Potrzeba, a zarazem wiara w auto-
rytet, w konfrontacji z moralnymi barierami jednostki, okazywała się w wię-
kszości zbyt silna.

Spośród elity politycznej i osób zawiadujących obozem przesiedleńczym 
w Larkhill tylko dwie okazały się zdolne do poddania refleksji własnej sub-
ordynacji wobec kierownictwa Norsefire. Obok Delii Surridge, był to Eric 
Finch. Dla pozostałych prostota związana z poddaństwem okazała się wy-
starczającym czynnikiem uzasadniającym posłuszeństwo.

Innym czynnikiem tłumaczącym akceptację dla posłuszeństwa wobec 
władzy był kryzys wywołany katastrofą nuklearną, która spowodowała spo-
łeczne, polityczne i gospodarcze turbulencje178. Siła, która przekonała innych 
o swojej zdolności do zabezpieczenia ich potrzeb, sugerują Moore i Lloyd, 
miała szanse na przejęcie władzy niczym hobbesowski Lewiatan powstrzy-
mujący siły chaosu. Dozowanie przez władzę permanentnego poczucia za-
grożenia, o czym świadczą telewizyjne przebitki179 poprzedzające moment 
ataku V na stację NTV, może wspierać potrzebę jej dalszej egzystencji.

177 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 73.
178 Dociekania poświęcone przyczynom sukcesu dyktatur w okresie międzywojennym, 

confer: J. Chapoutot, Wiek dyktatur, s. 44–73.
179 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 104–105. Pojawiające się w do-

niesieniach informację o działaniach szkockiej SNA, mogą być refleksem konfliktu w Ir-
landii Północnej.
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Można też spojrzeć na tę kwestię przez pryzmat myśli Ericha Fromma, 
który w książce Ucieczka od wolności próbował znaleźć wytłumaczenie dla 
masowego poparcia udzielonego nazizmowi180. Zdaniem Fromma prakty-
kowanie wolności wymaga od jednostek wysiłku, zdolności do podejmowa-
nia decyzji, umiejętności nawiązywania kontaktów z innymi. Ponadto ko-
niecznym jest radzenie sobie z niepewnością, jaką przynosi doświadczenie 
wolności. Stąd jednostki i społeczeństwa szukają bezpieczeństwa w pod-
porządkowaniu się autorytetowi, dzięki czemu nie będą musiały same po-
dejmować decyzji i unikną związanych z tym obaw. Mogą także, co dobrze 
pokazują Moore i Lloyd, znaleźć ujście dla swoich sadystycznych instynk-
tów, czego przejawem jest ich zachowanie wobec osób uznanych za inne.

Wśród możliwych uzasadnień dla akceptacji idei faszystowskich zdają 
się dominować te związane z wygodą ulegania autorytetom. Moore i Lloyd 
także uważają, że tego rodzaju czynnik ma decydujące znaczenie, zwłasz-
cza jeśli w sukurs władzy przyjdą sprzyjające okoliczności.

Faszystowska dystopia naszkicowana przez Alana Moore’a i Davida 
Lloyda jest miejscem, w którym jednostki muszą się zrzec wszelkich wol-
ności w imię posłuszeństwa wobec aparatu władzy, który gwarantuje im 
bezpieczeństwo wobec wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń. W tym tkwi 
jednak paradoks tego typu ładu społeczno-politycznego, że to on sam sta-
nowi dla swoich obywateli największe niebezpieczeństwo. Polityczny ter-
ror i inne formy podporządkowania jednostki sprawiają, że utopia rządzą-
cych staje się dystopią rządzonych.

Ideologia faszystowska, jak pokazują doświadczenia historyczne oraz 
analiza zawartości samej ideologii ukazanej w powieści graficznej V jak 
Vendetta, może w pewnych kontekstach budzić nadzieję na tworzenie lep-
szego świata. Być może dzięki temu ideologia ta bywa akceptowana i staje 
się motorem do działania. Jak przekonują autorzy V jak Vendetta skutki tej 
działalności nie przynoszą obiecanego społecznego czy politycznego do-
bra. Dlaczego zatem nadal ideologia ta pojawia się w dyskursie publicz-
nym jako recepta na zło otaczającego świata?

180 E. Fromm, Ucieczka od wolności, tłum. O. i A. Ziemińscy, Warszawa 2011.
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Zdaniem Moore’a faszyzm może jawić się jako atrakcyjny sposób radze-
nia sobie z rosnącym skomplikowaniem współczesności. Odpowiadając 
na pytanie Davida Marchese dotyczące dystopijnego kierunku, w którym 
zdaje zmierzać współczesny świat, Alan Moore dobrze oddał naturę dzi-
siejszych faszystowskich czy autorytarnych tendencji: „Nie powiedziałbym 
– twierdził – że świat nieuchronnie staje się bardziej i bardziej złożony. 
Wbrew temu skomplikowaniu dostajesz rzeczy takie jak faszyzm czy skraj-
ny fundamentalizm religijny. (...) W coraz bardziej złożonym świecie wszy-
scy ci ludzie czują, że tracą grunt pod nogami. Skrajny nacjonalizm: oto 
reakcja na fakt, że samo pojęcie narodu ulega erozji. Nawet to, że siedzę tu 
w Northampton i rozmawiam z tobą w Nowym Jorku – ta rozmowa byłaby 
niewyobrażalna dla moich dziadków. Nowoczesna komunikacja i sposób, 
w jaki rozpowszechniają się idee, zacierają granice na mapach. ISIS, czym-
kolwiek ono jest, to ruch postnarodowy. Nie taki, na jaki liczyłem. Kiedy 
narody się rozpadają, rozpadają się tożsamości i mitologie. Zbliżamy się do 
potężnego punktu zwrotnego w kulturze. Przypomina mi to czas sprzed 
dokładnie 100 lat, w czasie I wojny światowej, kiedy nowoczesność dopie-
ro się zaczynała”181.

181 A. Moore (w rozmowie z D. Marchese), Alan Moore on Why Superhero Fans Need to 
Grow Up, Brexit, and His Massive New Novel, Vulture, http://www.vulture.com/2016/09/
alan-moore-jerusalem-comics-writer.html, dostęp: 19.09.2018.
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Nowy wyzwolony człowiek

Powstający z ognia
Zjednoczeni by wolnymi być
Podsycając własne lęki ich kłamstwami
Kluczem jesteś ty

(Iced Earth, V, „Dystopia”)

„Totalitaryzm – jak pisał Jan Baszkiewicz – wykorzystywał nowoczesne 
techniki władzy, by nadzorować wszystkie (lub prawie wszystkie) pola i for-
mować «nowego człowieka», nie tylko bezwzględnie posłusznego władzy, 
ale i głęboko zaangażowanego po jej stronie, aktywnego – oczywiście w ra-
mach szczegółowo opracowanego scenariusza”1. Ze względu na tematykę 
literatury utopijnej/dystopijnej, wątki te pojawiały się także w tekstach za-
liczanych to tego gatunku. Momenty gwałtownych przemian społecznych 
czy rewolucji sprawiały, że reżimy pragnące zerwać z tragiczną przeszłością 
poszukiwały nowych sposobów ukształtowania społecznych relacji. Ufor-
mowanie nowego człowieka, unaoczniającego reguły zreformowanego spo-
łeczeństwa, dawało nadzieję na materializację lepszej przyszłości.

Przedmiotem rozważań w niniejszym rozdziale będzie zaprezentowana 
w powieści graficznej V jak Vendetta wizja nowego człowieka, który miał 
ucieleśniać wartości systemu społecznego tworzonego przez partię Norse-
fire w oparciu o ideologię faszystowską2. Stworzenie idealnej jednostki, 

1 J. Baszkiewicz, Władza, Wrocław–Warszawa–Kraków 1999, s. 149.
2 Niniejszy rozdział stanowi zmienioną i rozszerzoną wersję artykułu Nowy człowiek, 

zamaskowany niszczyciel. Wizja zagłady dystopijnego państwa w powieści graficznej «V jak 
Vendetta» Alana Moore’a i Davida Lloyda, „Creatio Fantastica” 2015, nr 3 (50), s. 26–41, 
https://creatiofantastica.files.wordpress.com/2015/08/artn-wojciech-lewandowski-nowy-
czc582owiek-zamaskowany-niszczyciel1.pdf, dostęp: 20.06.2016.
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która wcieli z życie ideały totalitarnego reżimu, było celem medycznych 
eksperymentów przeprowadzanych na V w obozie w Larkhill. Jednak ni-
czym monstrum Frankensteina, którego los jest w pewnym sensie udzia-
łem protagonisty dzieła Alana Moore’a i Davida Lloyda, sprzeciwia się on 
swoim stwórcom i dokonuje na nich bezwzględnej zemsty. Motywacją 
działań V są nie tylko jego własne cierpienia, ale także los brytyjskiego 
społeczeństwa zniewolonego przez faszystowski reżim.

Nowy człowiek, jak sugerują Moore i Lloyd, może stać się jednostką 
niezależną od woli swoich stwórców, podważającą legitymizację tych, któ-
rzy pragnęli uczynić z niego wzorzec odmienionego porządku. V pomaga 
także dwóm innym bohaterom V jak Vendetta osiągnąć stan pełnej wolno-
ści. Jego wychowanka Evey, dzięki powtórzeniu doświadczenia inkarceracji, 
które było udziałem V, pozbywa się swoich lęków oraz odrzuca postulowane 
przez faszystowską ideologię ograniczenia roli kobiety w społeczeństwie.  
Z kolei poszukujący zamaskowanego protagonisty inspektor Eric Finch kon-
frontuje się z własną przeszłością, co umożliwia mu powrót do stanu sa-
mostanowienia.

Autorzy powieści graficznej V jak Vendetta pokazują z jednej strony 
złudny charakter przekonania o możliwości stworzenia nowego człowieka, 
który będzie bezwzględnie realizował założenia ideologii uzasadniającej 
powołanie go do życia. Z drugiej strony ich wizja człowieka oparta jest na 
wierze w siłę jednostki gotowej do zrzucenia więzów i podążania wybraną 
przez siebie drogą. Duch człowieka, zdają się sugerować Moore i Lloyd, 
jest bowiem silniejszy niż narzucane ciału ograniczenia.

5.1. Nowy człowiek

„Rewolucje społeczne były zazwyczaj niezwykle pewne siebie – i pełne 
obaw o trwałość dokonanej zmiany”3. Zapewnienie stabilności nowym in-
stytucjom było w związku z tym kluczowym zadaniem. Jak najlepiej zatem 
zabezpieczyć nowy ład przed powrotem do dawnego reżimu? „Najbardziej 
wymagający i najbardziej nieufni – jak pisze Jan Baszkiewicz – zwracali 

3 J. Baszkiewicz, «Nowy człowiek», w: idem, Państwo. Rewolucja. Kultura Polityczna, 
Poznań 2009, s. 777.
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uwagę na to, że nowe instytucje i prawa wymagają nowych ludzi, «kompa-
tybilnych» z przeobrażonymi urządzeniami społecznymi. Jedynie Nowy 
Człowiek mógł być gwarancją trwałości Nowych Czasów”4. Potrzeba no-
wego człowieka, dzięki któremu można rozpocząć kształtowanie społeczeń-
stwa od nowa, znalazła swój wyraz w licznych esejach, pamfletach czy trak-
tatach filozoficznych.

Koncepcja nowego człowieka była też wyrazem marzeń o lepszej przy-
szłości. Utopijne wizje idealnych społeczeństw, w których zapowiadano do-
skonałą organizację świata społecznego i politycznego, proponowały także 
charakterystyki jednostek umożliwiających realizację wymarzonych wspól-
not. Wizja nowego człowieka zrosła się więc w pewnym stopniu z literaturą 
utopijną, a także dystopijną. W utopiach pozytywnych mógł on zapewnić 
trwałość doskonałego świata, zaś w utopiach negatywnych jego działania 
nie zawsze musiały prowadzić do zachowań pożądanych przez społecz-
nych inżynierów. Niezależnie od tego źródeł myślenia o nowym człowieku 
doszukiwać się można w starożytności, nawet biorąc pod uwagę, że rozwój 
narracji utopijnych przypadał na erze nowożytną5, a literatury dystopijnej 
na wiek dwudziesty.

Warto zatem przyjrzeć się w szkicowej formie historii idei nowego czło-
wieka oraz znaczeniom, jakie ten koncept ewokował. Szczególną uwagę po-
święcę wizji idealnego człowieka w ideologii faszystowskiej. Jego ukształ-
towanie gwarantowało bowiem możliwość sprawnego funkcjonowania spo-
łeczeństwa totalitarnego ukonstytuowanego w oparciu o ten system ide-
ologiczny. O znaczeniu idei nowego człowieka świadczy wysiłek wkładany 
w ukształtowanie pożądanych cech u obywateli.

Historia nowego człowieka. Literatura utopijna pełna jest wizji ideal-
nych światów zamieszkanych przez skrojonych wedle ich potrzeb obywa-
teli6. Klasycznym tego przykładem jest Państwo Platona, który opisał do-
skonałe społeczeństwo odporne na niestabilności charakterystyczne dla 
istniejących ustrojów. Polis Platona podzielone jest na trzy klasy: rządzących 

4 Ibidem.
5 Vide: M. Strutyński, Nowy człowiek na nowe czasy. Utopijne wizje kreacji nowego czło-

wieka, „Horyzonty Polityki” 2012, nr 4, s. 110.
6 O klasycznych utopijnych i dystopijnych koncepcjach nowego człowieka, vide: Ł. Stefa-

niak, Utopizm. Źródła myślowe i konsekwencje cywilizacyjne, Lublin 2011, s. 87–100.
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nią filozofów, broniących jej strażników oraz rolników i rzemieślników 
dbających o zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta-państwa. Społecz-
na rola mieszkańców idealnego państwa została jednoznacznie określona, 
a jej zmiana była praktycznie niemożliwa. Kluczową rolę w kształtowaniu 
i reprodukcji porządku społeczno-politycznego przypisywał grecki myśli-
ciel edukacji, która wpajała w młode umysły jedynie pożądane prawdy. 
Kształcenie skupiało się na jednostkach, a rodzinne więzy nie powinny od-
grywać żadnego znaczenia, co miało zabezpieczać przed korupcją. Ponad-
to społeczność powinna dbać o jakość potomstwa, zwłaszcza w najwyż-
szych warstwach społecznych, stosując określone zasady eugeniki7.

Narodziny nowożytnej utopii to czas śmiałych i szczegółowych projek-
tów społeczeństw, w których jednostki będą w stanie odnaleźć szczęście. 
Począwszy od dzieła Thomasa More’a, obrazy utopijnych społeczeństw uka-
zywały wizję obywatela winnego działać dla dobra wspólnoty, pracować, 
rozwijać się moralnie czy duchowo, a także właściwie zużywać swój czas 
wolny. Życie człowieka w utopii jest dokładnie zaplanowane, jego rytm 
określony, a wszelkie zmiany konsultowane z innymi członkami wspólno-
ty i przez nich zaaprobowane. Interes zbiorowości ma w niej przewagę nad 
potrzebami jednostki, jednak ta postrzega wprowadzoną harmonię jako 
swój własny system norm i zachowań. Podobnie jak w Państwie Platona 
nowożytni utopiści widzieli konieczność właściwego doboru jednostek, 
dzięki któremu zapewniona zostanie ciągłość dobrego społeczeństwa8.

Literatura dystopijna skupiła się na prezentacji wad idealnych społe-
czeństw, stąd podejście w niej do wizji nowego człowieka musiało zostać 
poddane rewizji. Idealna organizacja nosi znamiona totalitarnego ładu,  
w którym pozbawiona wolności jednostka, musi podporządkować się naka-
zom władzy. Ponadto jej zachowanie jest poddane nieustannemu nadzoro-
wi, a wszelkie nieposłuszeństwo karane. Władza bezwzględnie dąży do stłu-
mienia niepożądanych instynktów i zachowań, dba także o edukację mło-

7 Vide: Platon, Państwo. Prawa, tłum. W. Witwicki, Kęty 1997. Analizy utopijnej kon-
cepcji państwa i człowieka Platona można znaleźć w: L. Kleszcz, Filozofia i utopia. Platon, 
Biblia, Nietzsche, Wrocław 1997, s. 48–69 oraz M. Strutyński, Nowy człowiek na nowe cza-
sy, s. 111–113.

8 Przykładowo: T. More, Utopia, tłum. K. Abramowicz, Warszawa 2001; także: Ł. Ste-
faniak, Utopizm, s. 87–100.
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dych obywateli w duchu obowiązujących w danym systemie norm. Nie ma 
w społeczeństwie miejsca, w którym człowiek mógłby, nawet jeśli czuje 
taką potrzebę, wyzwolić się z objęć państwa.

Rządzący dystopijnymi światami w różny sposób dbają o wykształcenie 
właściwego człowieka. Może się to dokonywać na drodze genetycznych 
manipulacji i determinowania w ten sposób klasowej przynależności jed-
nostek, jak ma to miejsce w powieści Nowy, wspaniały świat Aldousa Hux-
ley’a9. Może także być wynikiem edukacji, socjalizacji oraz przemocy, która 
zmusi jednostki do akceptacji status quo oraz przynależności do określonej 
kasty społecznej, jak w dystopii George’a Orwella Rok 1984. Najważniej-
szym zadaniem jest kompletne zaplanowanie czasu jednostki, tak aby nie 
miała nawet chwili na oddanie się innej działalności niż ta, która służy in-
teresowi wspólnemu10.

Literackie wzorce, zwłaszcza te odwołujące się do historycznych doświa-
dczeń dwudziestego wieku, wskazują na konieczność ukształtowania nowe-
go człowieka, który będzie odpowiadał zmienionym warunkom społeczno-
-politycznym. W czasie budowy ustrojów totalitarnych, faszystowskich czy 
komunistycznych, zagadnienie stworzenia nowego człowieka było przed-
miotem dyskusji oraz pragnień rządzących11. Niezależnie od stosowanych 
metod, potrzeba ukształtowania wzorcowego obywatela faszystowskiego 
państwa była kluczowa dla zapewnienia trwałości nowego bytu politycznego.

Idealny człowiek faszyzmu. „Esencją filozoficzno-politycznych projek-
tów, które przybrały w realizacji formę totalitarną, był zaś (...), gigantyczny 
projekt stworzenia nowego człowieka”12. Należy go ukształtować, wykorzy-
stując jego plastyczność, którą dostrzeżono wraz z narodzinami renesan-
su13. Esencja człowieka nie była dana raz na zawsze, a jego samego zaczęto 
uważać za zdolnego do samokreacji. Z kolei tradycja oświeceniowa, z cha-

 9 Rysem literatury dystopijnej jest, jak zauważa Brian Stableford, ukazywanie ulepszania 
człowieka przy zastosowaniu różnych form biotechnologii w raczej negatywnym świetle, 
jako zagrożenia, vide: B. Stableford, Biotechnology and Utopia, „Critical Review of Interna-
tional Social and Political Philosophy” 2000, Vol. 3, No. 2–3, s. 189–204.

10 Ł. Stefaniak, Utopizm, s. 89, 92, 95.
11 N. Skradol, Homus Novus: The New Man as Allegory, „Utopian Studies” 2009, Vol. 20, 

No. 1, s. 41.
12 J. Breczko, Totalitaryzm a granice plastyczności człowieka, „Sofia” 2010, nr 10, s. 143.
13 Ibidem, s. 136.
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rakterystycznym dla niej optymizmem, stała się pierwszą, w ramach której 
próbowano zdolność do autokreacji praktykować na dużą skalę, czego wy-
razem była Wielka Rewolucja Francuska14.

Reżimy faszystowskie, jak wspomniałem wcześniej, były od samego po-
czątku zafascynowane możliwością uformowania nowego człowieka. Za-
równo włoscy faszyści, jak i niemieccy naziści rozważali cechy, którymi 
powinna być obdarzona idealna jednostka. Poniższy portret idealnego 
człowieka faszyzmu czerpie z obu odmian tej ideologii.

W Doktrynie faszyzmu Benito Mussolini pisał: „Człowiek faszyzmu jest 
jednostką, która jest narodem i ojczyzną, prawem moralnem, które skupia 
jednostki i pokolenia więzią tradycji i misji, która niweczy instynkt życia 
zamkniętego w ciasnem kole rozkoszy, aby stworzyć nakazem obowiązku 
życie wyższe, wyzwolone z granic czasu i przestrzeni: życie w którem po-
przez samozaparcie, poprzez poświęcenie swoich osobistych korzyści, po-
przez samą śmierć urzeczywistnia to istnienie nawskroś duchowe, w którem 
tkwi jego wartość jako człowieka”15. Człowiek staje się jednostką w ramach 
większej całości, narodu, dla którego powinien być gotów na poświęcenia. 
Jednostka żyjąca tylko dla siebie jest aberracją, gdyż tylko odniesienie do 
współobywateli nadaje jej życiu sens.

Faszyści postrzegali człowieka jako byt z natury niedoskonały, ulegający 
słabościom i pełen obaw. Znaczenie ludzkich wad zmienia się wraz z pod-
porządkowaniem się jednostki narodowi i państwu. Można wtedy ukierun-
kować wspomniane słabości na realizację właściwych politycznie i etycznie 
celów. Faszyści preferowali jednostki fizycznie silne, zdolne do działania, 
agresywne, niewahające się używać przemocy, gotowe do walki i poświę-
cenia dla idei i narodu16. Aprobacie dla witalności jednostki towarzyszył 
kult młodości, który „sprzęgnięty był przekonaniem, że młode pokolenie 
jest nadzieją nadchodzącej wielkości faszyzmu, państwa oraz narodu”17.

Wiara w ludzi młodych rodziła konieczność położenia nacisku na wła-
ściwą edukację i wychowanie młodego człowieka w duchu faszystowskich 

14 M. Strutyński, Nowy człowiek na nowe czasy, s. 115–116.
15 B. Mussolini, Doktryna faszyzmu, tłum. S. Gniadek, J. Kleiner, P. Sandauerowa, 

Lwów 1935, s. 18.
16 A. Vincent, Modern Political Ideologies, Chichester 2010, s. 148–149.
17 D. Figiel, Ideał wychowania faszystowskiego, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2015, nr 5, s. 44.
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ideałów. Rozwój miał być harmonijny, zarówno cielesny, jak i duchowy. 
Fizyczna sprawność była bowiem gwarancją prawidłowego wzrostu wew-
nętrznego18. Młody faszysta objęty był programem edukacyjnym mającym 
zapewnić mu tak rozumiany holistyczny rozwój19. Ponadto działaniom 
edukacyjnym towarzyszyły wszechobecne przekazy propagandowe.

Pod wpływem idei nazistowskich cechą człowieka faszystowskiego sta-
ła się przynależność do rasy panów20. „Ludzkość – pisze Marek Bednarz – 
dzieli się, według hitleryzmu, na rasy różniące się miejscem zajmowanym 
w hierarchii przyrody, za wszelkie kataklizmy dziejowe odpowiada rasa 
najniższa (żydowska)”21. Nierówność rasowa nie była jedyną formą nie-
równości obecną w ideologiach faszystowskich. Członkowie rasy aryjskiej, 
także nie byli sobie równi. Jedni przeznaczeni byli do rządzenia, inni mieli 
zajmować przewidziane dla nich miejsca w społecznym organizmie. Nie-
zależnie jednak od różnic, wszystkich spajać miało przekonanie o szczegól-
nej roli narodu i państwa, co miało gwarantować jedność społeczeństwa.

Przyglądając się powieści graficznej V jak Vendetta, trudno w niej zna-
leźć postać będącą ucieleśnieniem zarysowanego powyżej ideału człowie-
ka. W społeczeństwie w niej opisanym na pierwszy plan wysuwają się idee 
społecznej jedności, państwowej dominacji, rasowej wyższości angielskiej 
społeczności, klasowych podziałów, pracy dla dobra wspólnoty. Brak jed-
nak na kartach powieści, z wyjątkiem informacji o reedukacji Evey22, 
szczegółowych danych o wychowaniu młodzieży, za to wiele miejsca po-
święcono propagandzie i terrorowi politycznemu. Manifestacją pragnienia 
powołania do życia nowego, lepszego człowieka jest obozowe doświadcze-
nie, które stało się udziałem protagonisty V jak Vendetta.

18 M. Strutyński, Nowy człowiek na nowe czasy, s. 117–118.
19 D. Figiel, Ideał wychowania faszystowskiego, s. 45–46.
20 Faszyzm włoski nie był początkowo negatywnie nastawiony do przedstawicieli in-

nych ras. Do zmiany światopoglądu doszło pod wpływem rosnącej dominacji światopo-
glądu nazistowskiego, choć na gruncie włoskim też występował antysemityzm, vide: R.O. 
Paxton, Anatomia faszyzmu, tłum. P. Bandel, Poznań 2005, s. 214–215.

21 M. Bednarz, Antropologia totalitaryzmu, w: Totalitaryzm. Wybrane problemy teorii  
i praktyki, red. T. Wallas, Poznań 2003, s. 47.

22 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, tłum. J. Drewnowski, Warszawa 
2014, s. 28.
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5.2. Stworzenie

„«Frankenstein» – pisze Jon Turney – wyznacza zmianę w podejściu do 
tematu człowieka – stwórcy życia, ponieważ Wiktor nie odwołuje się do 
wsparcia bóstwa ani żadnych innych sił nadprzyrodzonych. Osiąga swój 
cel wyłącznie dzięki własnym (naukowym) wysiłkom”23. Podobnie, two-
rząc nowego człowieka, reżim partii Norsefire próbuje powołać do życia 
idealnego obywatela, który wcieli w życie faszystowski ideał społeczny. Alan 
Moore i David Lloyd przedstawiają narodziny lepszego człowieka, odwo-
łując się do motywu Frankensteina, sztucznego bytu, porzuconego przez 
swoich stwórców, który w akcie zemsty zniszczył wszystko to, co oni ko-
chali. Jednak powieść Mary Shelley, poza wątkiem grozy, skrywa w sobie 
także polityczny przekaz, który autorzy V jak Vendetta włączyli do swojego 
tekstu.

Stworzony w wyniku eksperymentów medycznych przeprowadzonych 
w obozie przesiedleńczym w Larkhill protagonista powieści graficznej prze-
kształca się z więźnia systemu poddawanego nieludzkiemu traktowaniu  
w rewolucjonistę gotowego na wszystko, by obalić system, który powołał 
go do życia. Inkarceracja w Larkhill staje się momentem definiującym jego 
nową tożsamość. V, niczym hrabia Monte Christo, postanawia zem ścić się 
na tych, którzy go skrzywdzili, a także zmienić społeczno-polityczną rze-
czywistość umożliwiającą takie traktowanie wolnych jednostek.

Polityczne znaczenie motywu Frankensteina. „I oto, w ponurą noc 
listopadową – czytamy w powieści Frankenstein Mary Shelley – ujrzałem 
spełnienie moich trudów. Ze śmiertelnym niemal strachem zebrałem wo-
kół siebie narzędzia życia, aby tchnąć iskrę żywota w ciało, leżące u mych 
stóp. Była już pierwsza po północy. Deszcz nieprzyjemnie bębnił o szyby. 
Świeca była już prawie wypalona, kiedy w jej migoczącym, dogasającym 
świetle zobaczyłem, jak otwiera się zamglone żółte oko stworzenia; oddy-
chało ono ciężko, a jego ciałem wstrząsały drgawki”24. Wiktor Frankenstein, 
w ten sposób opisywał moment narodzin stworzonego przez siebie czło-

23 J. Turney, Ślady Frankensteina. Nauka, genetyka i kultura masowa, tłum. M. Wiśniew-
ska, Warszawa 2001, s. 27.

24 M. Shelley, Frankenstein, tłum. P. Łopatka, Warszawa 2005, s. 57.
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wieka. Powołując do życia byt niemieszczący się w zastanym porządku rze-
czy, złamał prawa natury.

Powieść Mary Shelley, jak twierdzi Adriana Craciun, wpisywała się w ów-
czesne intelektualne dyskursy25. Z jednej strony na Wyspy docierały postę-
powe prądy będące wynikiem Wielkiej Rewolucji Francuskiej, a przeciwsta-
wiały im się konserwatywne głosy sugerujące dopuszczalność powolnych 
zmian, które nie będą rozrywały społecznej tkanki. To właśnie podczas 
debaty przeciwników i zwolenników rewolucji pojawi się język potworno-
ści (language of monstrosity), a status potwornych działań będą sobie przy-
pisywać przedstawiciele obu stron ideologicznych zmagań26. W pewnym 
uproszczeniu monstrum Frankensteina może stanowić uosobienie społecz-
nej rewolucji, potrzeby zmiany struktury klasowej czy imperialistycznych, 
a także rasistowskich idei. Potwór był innym, którego należało się bać, a tak-
że podporządkować. Jego pojawienie się naruszało bowiem zastany porzą-
dek, stanowiło zagrożenie dla odwiecznego ładu.

Jednak polityczny wydźwięk powieści Shelley nie jest radykalny, gdyż 
zderzają się w niej wątki rewolucyjne z konserwatywnymi. Poprawa rze-
czywistości ma być raczej efektem powolnych zmian, niż rewolucji, nawet 
jeśli system społeczny nie jest skłonny ich dokonać. Najbardziej radykal-
nym pragnieniem Shelley wydawało się zwiększenie zakresu praw przysłu-
gujących kobietom27. Jednak polityczne elementy powieści Mary Shelley 
zostały przez kolejne adaptacje jej dzieł przyćmione motywami obawy 
przed nieskrępowanym rozwojem nauki oraz tego konsekwencjami uka-
zywanymi w sztafażu poetyki grozy28.

25 A. Craciun, «Frankenstein’s» Politics, w: The Cambridge Companion to «Frankenstein», 
ed. A. Smith, Cambridge 2016, s. 84–97.

26 Ibidem, s. 86.
27 Ibidem, s. 94–95.
28 Kulturowe znaczenie postaci monstrum Frankensteina, do którego na stałe przyl-

gnęło imię jego stwórcy, a także jego liczne literackie i filmowe wariacje i ewokowane w nich 
tematy dotyczące choćby figury postczłowieka są przedmiotem zainteresowania licznych 
badaczy. Szerzej o tych aspektach mitu Frankensteina, vide: The Cambridge Companion to 
«Frankenstein», ed. A. Smith, Cambridge 2016; A. Gemra, Od gotycyzmu do horroru. Wilko-
łak, wampir i monstrum Frankensteina w wybranych utworach, Wrocław 2008, s. 249–318; 
S.J. Konefał, Corpus Futuri. Literackie i filmowe wizerunki postludzi w anglosaskiej fantasty-
ce naukowej oraz ich komiksowe i telewizyjne reinterpretacje, Gdańsk 2013, s. 15–26.
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Powieść brytyjskiej autorki oraz jedna z jej filmowych adaptacji zostały 
bezpośrednio przywołane w powieści graficznej V jak Vendetta. Na jednym 
z kadrów ukazujących garderobę V widać wiszący na ścianie plakat filmu 
Syn Frankensteina29. Egzemplarz powieści Mary Shelley można zobaczyć na 
jednej z licznych półek z książkami znajdującymi się w Galerii Cieni30. Alan 
Moore i David Lloyd przyznają w ten sposób, że ich tekst można postrzegać 
jako stworzenie wyrosłe z dzieła angielskiej pisarki. Także główny bohater 
powieści wydaje się, jednak z pewnymi naleciałościami zaczerpniętymi  
z filmowych adaptacji Frankensteina, postacią paralelną w stosunku do po-
twora Wiktora Frankensteina. V, podobnie jak monstrum, pragnie dokonać 
zemsty na swoim stwórcach, swoim działaniem przyczyniając się do ich zgu-
by. Co warto podkreślić w obu tekstach, agresywne działania stworzenia są 
wynikiem społecznego kontekstu. „Książkowe monstrum – pisze Rafał Do-
nica – jest jaroszem i prawdopodobnie najmniej szkodliwą istotą, jaka kie-
dykolwiek chodziła po ziemi. Musi samodzielnie nauczyć się żyć, jednocze-
śnie starając się unikać ludzi. Staje się mordercą przez czynniki zewnętrzne. 
Z natury było łagodne jak baranek, nie chciało niczyjej krzywdy, pragnęło 
jedynie odrobiny szczęścia i miłości, której nigdy nie dane mu było zaznać. 
Najtragiczniejsze jest to, że mimo bogatego życia wewnętrznego, inteligen-
cji i ogromnych pokładów dobra, jakie drzemały w sercu potwora, był on 
postrzegany jedynie przez pryzmat obrzydliwej powierzchowności”31.

Film Syn Frankensteina, którego plakat wisi w Galerii Cieni, to trzeci  
z serii filmowych opowieści inspirowanych dziełem Shelley wyprodukowa-
nych przez wytwórnię Universal32. W tej odsłonie filmowych losów potwór 
jest wykorzystywany przez przebiegłego Ygora do zemsty na członkach 
ławy przysięgłych, która doprowadziła do skazania go na wyrok śmierci. 
Wątek seryjności zabójstw dokonywanych przez monstrum pod wpływem 
dawnego pomocnika Henry’ego Frankensteina, wydaje się odpowiadać 
metodycznej likwidacji przez V osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie 
obozu w przesiedleńczego, w którym powołano go do życia.

29 Alan Moore (scen.), David Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 9.
30 Ibidem, s. 18.
31 R. Donica, Frankenstein. 100 lat w kinie, Wrocław 2012, s. 31.
32 Po raz trzeci wystąpił w nim w roli monstrum Boris Karloff. O filmie, vide: ibidem, 

s. 49–52.
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Larkhill. Faszystowski reżim w komiksowej Brytanii nie oszczędzał 
swoich przeciwników bądź jednostek niepasujących do wzorca idealnego 
obywatela. Miejsce, do którego trafiali niepożądani, oficjalnie nosiło miano 
obozu przesiedleńczego, a w rzeczywistości było obozem koncentracyj-
nym. Do jednego z takich obozów, ulokowanego w Larkhill, trafił protago-
nista powieści graficznej V jak Vendetta, który pod wpływem obozowych 
doświadczeń przyjął imię V.

Jednym z pierwszych członków partii Norsefire, który zostaje uprowa-
dzony i wyeliminowany jest Lewis Prothero. Porwany przez V z pociągu, 
którym podróżował, Głos Londynu budzi się ze snu przebrany w wojsko-
wy uniform. Leży na łóżku pod bramą, do której przylega ogrodzenie  
z drutu kolczastego. Nad bramą znajduje się napis: Obóz przesiedleńczy 
Larkhill33. Mistyfikacja, której dokonuje V34, ukazuje reguły funkcjonowa-
nia obozu przejściowego, a także los osób do niego trafiających. Moore  
i Lloyd wzmacniają wymowę konfrontacji V z Prothero, nadając tytuł Vau-
deville (Wodewil) rozdziałowi opowiadającemu o tym. Na czas tej kon-
frontacji V zmienia także maskę na przypominającą rysy Puncha z popu-
larnego przedstawienia lalkowego Punch & Judy35.

Podczas konfrontacji V przypomina komendantowi Prothero, jak funk-
cjonował obóz, którym ten zarządzał. „Jak widzę – V drwi z komendanta 
– mundur wyczyszczony, wyprasowany i gotowy do służby. Dobry czło-
wiek z komendanta Prothero. Dobry”36. V zabiera zaskoczonego komen-
danta na inspekcję więźniów, a w ich rolę wcielają się lalki Prothero37. 
„Moje lalki – krzyczy na ich widok komendant. – To część mojej kolekcji. 
Skąd ty... Kiedy wczoraj wyszedłem do pracy, wszystkie były bezpiecznie 
zamknięte... Co robisz z moimi lalkami? Mój Boże, jeśli którąś zepsułeś... 

33 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 29.
34 W Galerii Cieni V tworzy makietę symulującą obóz w Larhkill. Wykorzystuje ją 

także do inkarceracji Evey w celu poddania jej reedukacji.
35 O masce Puncha w tym kontekście, vide: A. Romero-Jódar, A Hammer To Shape 

Reality: Alan Moore’s Graphic Novels and the Avant-Gardes, „Studies in Comics” 2011, Vol. 2, 
No. 1, s. 53–54. Jedyną reakcją Prothero na całą tę sytuację jest stwierdzenie: „Mogę tylko 
powiedzieć, że masz cholernie pedalskie poczucie humoru. Cholerna ciota” (A. Moore 
(scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 32).

36 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 32.
37 Ibidem, s. 33–34. Prothero jest zapalonym kolekcjonerem lalek.
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Są bezcenne! Chyba żadna duża kolekcja nie przetrwała wojny. Jeśli je ze-
psułeś...”38 Prothero niemal fizycznie próbuje ochronić swoje zbiory, na co 
V zwraca mu uwagę, że to „troska godna podziwu, komendancie. A jednak 
to cholernie dziwne, nie? Jak możesz okazywać tyle troski istotom z porce-
lany i plastiku... – i kontynuuje – ...A tak niewiele tym z krwi i kości. Pamię-
tasz, komendancie? Pamiętasz, jak ludzie gromadzili się na tym obskur-
nym terenie? Głód i biegunka ich wykańczały”39. Słowa V dobrze ilustrują 
prywatną hierarchię wartości Prothero, dla którego ludzie nie mają żadne-
go znaczenia. Nie przeszkadzało mu, że w kierowanym przez niego obozie 
torturowano i mordowano ludzi. V odwraca sytuację, stawiając w roli „ele-
mentów niepożądanych” ukochane lalki Prothero, próbując się w ten spo-
sób odwołać do jego empatii.

Broniąc się, Prothero wskazuje przyczyny, dla których reżim sięgnął po 
takie sposoby postępowania z jednostkami uznanymi za zagrożenie. „Słu-
chaj – peroruje obecny Głos Fatum, – wiesz równie dobrze, jak ja, że mu-
sieliśmy to robić. Wszyscy ci kolorowi, cioty i hippisi... My albo oni –  
i dodaje z naciskiem. – My albo oni. Rozumiesz?”40 Eliminacja osób nieprzy-
stających do ideału była jego zdaniem koniecznością, aby społeczeństwo 
mogło przetrwać w świecie po nuklearnej apokalipsie.

Obok zwykłych więźniów w Larkhill istniała sekcja dla więźniów spe-
cjalnych, w której trzymano osoby poddawane eksperymentom medycz-
nym. Ich cele oznaczono rzymskimi cyframi. „Chodź, komendancie – za-
chęca Prothero V, – to jeszcze nie koniec wycieczki. Musimy odwiedzić 
więźniów specjalnych. Tych w bloku medycznym. Tędy. Tutaj trzymaliście 
tych, którzy byli wykorzystywani w eksperymentach waszych naukowców... 
Tak to chyba nazywali. (...) Pamiętam, że czasami do nas wołałeś. Takie żar-
ciki. Miałeś specjalną nazwę na blok medyczny. Mówiłeś na niego «wariat-
kowo». Pamiętam, jaki miałeś dobry głos. Pewnie dlatego wybrali cię do 
audycji Fatum. Jesteś wszechstronnie uzdolniony, co, komendancie?”41.  
W trakcie tej przemowy V bohaterowie przechodzą obok kolejnych cel, co 
sprawia, że Prothero zdaje sobie sprawę, kim jest człowiek w masce. Więź-

38 Ibidem, s. 33, podkr. oryg.
39 Ibidem.
40 Ibidem, podkr. oryg.
41 Ibidem, s. 33–34, podkr. oryg.
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niowie, których poddawano medycznym eksperymentom, mieszkali w jed-
noosobowych celach, co mogło tylko pogłębiać poczucie izolacji, poczucie 
zagrożenia oraz braku nadziei.

Do obowiązków Lewisa Prothero należała także obsługa krematoryjnych 
pieców, w których pozbywano się ciał zamordowanych więźniów oraz ofiar 
eksperymentów medycznych. „No i, oczywiście miałeś jeszcze jedno drobne 
zadanie – wspomina V. – Piece, komendancie. Obsługiwałeś piece”42. Kie-
dy mówi te słowa w kolejnych kadrach ukazują się stosy lalek umieszczone 
w niedomkniętej komorze krematorium. Wszystkie wypowiadają słowo: 
„Ma-ma”43. W kolejnym kadrze palec V zbliża się do przycisku uruchamia-
jącego proces kremacji. Dalej widzimy już tylko płonące i wołające „Ma-
-ma”44 lalki oraz oszalałego z rozpaczy komendanta Larkhill. Konfrontacja 
z własną bezdusznością sprawia, że umysł Głosu Fatum przestaje funkcjo-
nować. Bełkoczącego i umalowanego na wzór ukochanych lalek Prothero 
V „podrzuca” pod gmach Jordan Tower, dokonując tym samym jednego  
z kroków w swojej vendetcie.

Obrazy przywoływane przez Lloyda i Moore’a przywodzą skojarzenia  
z ikonografią nazistowskich obozów koncentracyjnych. Filmowa adapta-
cja powieści graficznej V jak Vendetta „odwołuje się do Holokaustu, aby 
pokazać terror i ludobójstwo oraz stworzyć wiarygodną historię”45. Podob-
ne słowa można powiedzieć o komiksowym pierwowzorze. Moore i Lloyd 
wskazują także, jak trudna dla twórców tych placówek była prawda o ich 
istnieniu, co mogło wynikać ze świadomości dokonywanych tam okru-
cieństw. Nazywany przez V komendantem Prothero broni się: „Jestem pre-
zenterem. Nie miałem nic wspólnego z obozami kon... Przesiedleńczymi! 
– milknie – ...Ja, eee...”, na co zamaskowany mściciel ostro reaguje: „Lark-
hill. 1993. Byłem tam, komendancie Prothero”46. Funkcjonowanie takich 
placówek było skazą na postrzeganym jako idealny wizerunku faszystow-

42 Ibidem, s. 34.
43 Ibidem, s. 34–35.
44 Ibidem.
45 T. Ebbrecht, Migrating Images: Iconic Images of the Holocaust and the Representations 

of War in Popular Film, „Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies” 2010, Vol. 28, 
No. 4, s. 101.

46 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 32. Przejęzyczenie Prothero wyraź-
nie wskazuje, że reżim był świadom prawdziwego przeznaczenia obozów przejściowych.
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skiego społeczeństwa. Dlatego i w realnym świecie reżimy totalitarne nie 
pokazywały prawdy o obozach. „Włożono wiele wysiłku – pisze Robert O. 
Paxton, – aby ukryć owe działania przed narodem niemieckim i przed za-
granicznymi obserwatorami”47. Należało zatem prawdę o obozach i ich prze-
znaczeniu wymazać.

Eksperymenty. Thomas Disch wydał w 1968 roku powieść Obóz koncen-
tracji, której bohater unikający służby wojskowej trafia do więzienia. W wy-
niku przeprowadzanych tam eksperymentów zostaje zarażony odmianą 
syfilisu, dzięki czemu krótkotrwale wzrosną jego zdolności umysłowe. Re-
zultaty tego eksperymentu mają być wykorzystane w prowadzonej przez 
Stany Zjednoczone wojnie. Jednak więźniowe, którym udało się osiągnąć 
olbrzymie zdolności umysłowe, wyzwalają się w finale powieści z rąk woj-
skowych oprawców48. Powieść ta, obok wspominanego wcześniej Franken-
steina, jest jedną z głównych inspiracji dla obozowych losów protagonisty 
powieści V jak Vendetta.

Przebieg eksperymentów, które przeprowadzano na więźniach obozu 
przesiedleńczego w Larkhill, poznajemy z dzienników zamordowanej przez 
V doktor Delii Surridge. Była ona lekarką przeprowadzającą badania na 
wyselekcjonowanej grupie osadzonych. Lektura zapisków lekarki pokazuje 
instrumentalne traktowanie więźniów obozu, jako zdehumanizowanych 
obiektów badań. Odczłowieczenie ofiar ułatwia nadanie im statusu króli-
ków doświadczalnych. W swoim dzienniku doktor Surridge zanotowała swo-
je pierwsze wrażenia związane z samym obozem i więźniami: „Boże, jakie 
to nędzne miejsce. Poznałam komendanta Prothero. Niestety, okazało się, 
że jest dość prostacki i niemiły. Obiecał, że pokaże mi moje stadko badaw-
cze, jak tylko się rozpakuję. Zrobił to dziś po południu. Nieszczęsna z nich 
grupka. Prothero powiedział, że mają paskudne zwyczaje. Wspomniał, że 
jeśli szybko się za nich nie zabiorę, to nie będę miała z nich pożytku”49. 

47 R.O. Paxton, Anatomia faszyzmu, s. 211.
48 T.M. Disch, Obóz koncentracji, tłum. D. Kopociński, Stawiguda 2008. Vide: G. Gajew-

ska, Arcy-nie-ludzkie. Przez science fiction do antropologii cyborgów, Poznań 2010, s. 136–137 
oraz M.K. Booker, Dystopian Literature: A Theory and Research Guide, Westport, CT 1994, 
s. 129–134.

49 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 80. Więźniowie zostali przedsta-
wieni na kilku kadrach na tej stronie. Są to osoby ubrane w jednolite obozowe stroje, wy-
chudzone, z pochylonymi karkami.
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Użycie terminu stadko50 wyraźnie określa zwierzęcy status przyznany więź-
niom, a same eksperymenty bardziej niż kreację przypominają hodowlę.

Lektura dziennika doktor Surridge nie przedstawia dokładnego celu 
eksperymentu. Obiekty badań otrzymały „zastrzyki z Mieszaniny 5, czyli 
połączenia Pituaryny i Pinearyny”51. Naukowe uzasadnienie samej proce-
dury wydaje się mieć drugorzędne znaczenie. Z punktu widzenia narracji 
spełnia ono rolę origin story52 protagonisty powieści. Sam przebieg ekspery-
mentu nie budził wielkich nadziei: „Z pierwotnych czterech tuzinów – zano-
towała Surridge – ponad siedemdziesiąt pięć procent już nie żyje. Wątpię 
by troje z pozostałej dziesiątki przeżyło noc. Jeden z czarnych, Donald 
Crane, jest w szczególnie złym stanie. Leży cały czas w malignie, wydaje 
mu się, że jest w Trenchtown na Jamajce. Zaczęły mu się wykształcać czte-
ry dodatkowe sutki, a organy płciowe uległy atrofi”53. Wstrzykiwane więź-
niom substancje powodują mutacje, jednak nie przynoszą pożądanych re-
zultatów.

Pacjencji rokujący największe szanse na sukces zostają przeniesieni do 
wspomnianego wcześniej bloku medycznego i poddani dokładniejszej ob-
serwacji. „Została już tylko piątka – notuje Surridge. – Dwóch mężczyzn  
i trzy kobiety (...). Umieściliśmy ich w oddzielnych izbach w bloku me-
dycznym”54. Spośród tej grupy jeden z mężczyzn wydaje się doktor Surrid-
ge szczególnie interesujący, ze względu na skutki jakie wywierają podawa-
ne mu preparaty. „Mężczyzna z sali nr 5 – pisze lekarka – to fascynujący 

50 W oryg. stock, co oznacza stado, pogłowie. Podobnego określenia użył angielski ide-
olog Karl Pearson w odniesieniu do polityki opartej na woli, przekonaniu o supremacji 
jednej rasy nad innymi, vide: R. Wilford, Fascism, w: R. Eccleshall et al., Political Ideolo-
gies: An Introduction, London–New York 2003, s. 128.

51 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 80. Charakter samego ekspery-
mentu, wstrzykiwanie chemicznej (hormonalnej) substancji jego obiektom, zdaje się być 
zasugerowany przez wiszący w garderobie V plakat filmowej adaptacji opowiadania Edga-
ra Allana Poe Morderstwo przy Rue Morgue pochodzącej z 1932 roku (s. 9). W filmowej 
wersji przestępca porywa młode kobiety i wstrzykuje im krew agresywnej małpy, która  
w finale uwalnia się ratując ostatnią z potencjalnych ofiar, vide: The Creeping Bride, Mur-
ders in the Rue Morgue (1932), Shock!, http://shocktheater1.blogspot.com/2011/01/mur-
ders-in-rue-morgue-1932.html, dostęp: 4.07.2015.

52 W narracjach superbohaterskich termin ten określa historię narodzin superbohate-
ra pod wpływem określonych czynników wewnętrznych lub zewnętrznych.

53 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 80.
54 Ibidem, s. 81.
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przypadek. Wydaje się, że fizycznie nic mu nie dolega. Żadnych anomalii 
komórkowych. Nic. Ale jest szalony. Wygląda na to, że mieszanina 5 wy-
wołała coś w rodzaju załamania nerwowego”55. Niezależnie od fascynacji 
więźniem i jego zachowaniami, brak sukcesu grozi, czego obawia się Sur-
ridge, zamknięciem projektu.

Dzięki swojej „zniewalającej”56 osobowości V uzyskuje w obozie pewne 
przywileje. „Cieszę się, że pozwoliliśmy mu na projekt ogrodniczy. (...) Ten 
z piątki okazał się ogrodniczym geniuszem. (...) Obiekt uprawia róże. Pięk-
ne róże”57. Ogrodnicze sukcesy pozwalają V na otrzymanie nawozów na 
bazie amoniaku, z których część wykorzystuje do układania dziwnych wzo-
rów na podłodze swej celi. „Usypał go w stosy – opisuje lekarka – w swojej 
celi. Układają się w geometryczny kształt. Godzinami siedzi bez ruchu po-
środku. Smród amoniaku jest straszliwy”58. Pomimo wątpliwości Prothero 
dziwactwa obiektu nr 5 są tolerowane, choć przybierają coraz bardziej nie-
pokojące kształty, co odnotowuje w swoich zapiskach Surridge: „5 listopada. 
Jego izba jest pełna śmieci. Amoniak strasznie cuchnie. Czuć jakby zapach 
basenu. Bóg jeden wie, skąd on je bierze. Jestem pewna, że w jego umyśle 
to wszystko ma głęboki sens. Jestem tego pewna”59. Obiekt badań jest na-
dal obserwowany, ale jego działania nie wzbudzają niepokoju wśród per-
sonelu Larkhill.

Wyzwolenie V. We wpisie z 24 grudnia 1993 roku doktor Surridge za-
pisała: „Byłam w kantynie. Mniej więcej wpół do jedenastej usłyszeliśmy 
pierwszy wybuch. Pobiegliśmy do drzwi, by zobaczyć, co się dzieje. Na 
szczęście byłam z tyłu. (...) Pośrodku obozu wszystko płonęło. Kiedy pró-
bowaliśmy się zorientować, co się dzieje, wybuchły piece. Biegłam, ale 
wszyscy biegli, każdy w inną stronę. To było okropne. Mężczyzna z sali 
numer pięć wydostał się z niej i uciekł. To on wysadził obóz i zabił... Nie 
mogłam wiedzieć... Amoniak, rozpuszczalnik i cała reszta. Robił z nich... 
...Gaz musztardowy... ...I napalm. Zobaczyłam go na dziedzińcu. Tuż za nim 
płonął ogień. A on był nagi... Spojrzał na mnie. Jak na owada, jak na pre-

55 Ibidem.
56 Ibidem.
57 Ibidem.
58 Ibidem, s. 82.
59 Ibidem.
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parat pod mikroskopem. Spojrzał na mnie”60. Słowom tym towarzyszą ob-
razy wybuchów oraz ludzi duszących się od uwolnionego w wyniku wybu-
chu gazu. Na zbliżeniach twarzy uciekających pracowników obozu w Lark-
hill maluje się przerażanie.

Kiedy Surridge zdaje sobie sprawę, kto jest sprawcą zamachu, zaczyna 
kojarzyć fakty i rozumieć, do czego V potrzebował substancji chemicznych, 
z których stworzył gaz i materiały wybuchowe. Czarna sylwetka obiektu  
z celi nr 5 pojawia się na tle ognia, tak że nie można dostrzec jego twarzy. 
Wygląda na to, że pomimo doznanych oparzeń, nic mu się nie stało. W tym 
momencie obiekt nr 5 umarł, a narodził się V.

Symboliczne jest pojawienie się bohatera nagiego wśród płomieni, po-
rzucającego wszystko, co łączyło go z poprzednim życiem. Ogień symbo-
licznie oczyszcza go z brudu i zła dawnego życia, a powołuje do życia 
nową, lepszą istotę. Oczyszczająca siła ognia usuwa także siedlisko zła, ja-
kim był obóz w Larkhill. „W opowiadaniach niesamowitych – pisał Marek 
Wydmuch o oczyszczającej roli ognia w tekstach literatury grozy – pło-
mienie usuwają z powierzchni ziemi ostatni ślad po wydarzeniach, co za-
istnieć nie miały prawa, niszczą gniazdo grozy i symbolicznie przywracają 
stary ład”61. Funkcjonowanie obozu przesiedleńczego w Larkhill wymyka-
ło się zwyczajnemu stanowi rzeczy, w normalnej rzeczywistości zaistnieć nie 
mogło. Zatem jego pochłonięcie przez ogień zapowiada powrót, a przynaj-
mniej jego początek, do lepszej rzeczywistości.

W odróżnieniu od swojego literackiego wzorca z powieści Mary Shelley 
V sam uwalnia się spod nadzoru swoich „stwórców”, podczas gdy stwór 
Frankensteina zostaje porzucony przez Victora. W obu przypadkach odpo-
wiedzialni za powstanie monstrum próbują zapomnieć o fakcie powołania 
go do życia. „Zniknął – oznajmia ostatni wpis w dzienniku Delii Suridge. 
– Zamykają obóz i nikt nie rozmawia o tym, co zaszło. Nikt nie wie gdzie 
podział się obiekt”62. Obozy miały pozostać ukryte przed obywatelami,  
a sprawca ich zniknięcia pozostać w ukryciu.

60 Ibidem, s. 83–84.
61 M Wydmuch, Gra ze strachem. Fantastyka grozy, Warszawa 1975, s. 122.
62 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 84.
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5.3. Pozbawieni strachu

Metamorfoza, jaką przeszedł V w obozie w Larkhill, pozwoliła mu prze-
zwyciężyć wewnętrzne, a także zewnętrzne zniewolenie oraz popchnęła go 
w kierunku rewolucji. Traumatyczne przeżycia z obozu Larkhill pozwoliły 
mu zrozumieć naturę i znaczenie wolności, korzystanie z której chciał 
umożliwić brytyjskiemu społeczeństwu poddanemu faszystowskiej władzy. 
Jednak w powieści graficznej drogę do wolności odnajduje także dwoje 
innych bohaterów: Evey Hammond i Eric Finch.

W przypadku Evey, posłusznej obywatelki totalnej władzy, przemiana 
dokonuje się pod wpływem symulowanej inkarceracji. Konfrontacja z wła-
snymi lękami oraz nieoczekiwane wsparcie w postaci listu od współwięź-
niarki pozwalają Evey przezwyciężyć lęk i przeciwstawić się żądaniom 
władzy. Z kolei poszukujący V inspektor Finch doznaje oświecenia pod 
wpływem LSD, które umożliwia mu wgląd we własną przeszłość, zrozu-
mienie tego, co utracił wraz odejściem dawnej Brytanii.

Inkarceracja. Na początku powieści graficznej V jak Vendetta Evey jest 
zdominowaną przez oczekiwania świata zewnętrznego i politycznego reżi-
mu kobietą. Uratowanej z rąk Palcowych dziewczynie V składa obietnicę: 
„Ćśśś, dziecko. Ćśśś. Już po wszystkim. Jesteś bezpieczna. Przeszłość już cię 
nie skrzywdzi. Chyba, że na to pozwolisz. Zrobili z ciebie ofiarę, Evey. Do-
pasowali cię do statystyk. Ale to nie jesteś prawdziwa ty. Wewnątrz taka nie 
jesteś. Jeśli mi zaufasz, Evey, wymażemy to wszystko. Cały ból, okrucieństwo, 
samotność. Zaczniemy od nowa”63. V oferuje Evey pomoc w zmianie postrze-
gania samej siebie z ofiary, którą łatwo kontrolować, na prawdziwą osobę, 
świadomą siebie i samodzielnie podejmującą decyzje dotyczące własnych 
działań.

W ramach przyspieszonej edukacji V udostępnia Evey kulturalne zasoby 
Galerii Cieni, staje się jej mentorem, a także substytutem utraconego ojca. 
Evey pomaga mu nawet w zabójstwie biskupa Lillimana, jednak nie zamie-
rza wspierać go w zabójstwach kolejnych członków partii64. Edukacja dziew-
czyny zostaje przerwana, gdy V porzuca ją na jednej z londyńskich ulic65. 

63 Ibidem, s. 29, podkr. oryg.
64 Ibidem, s. 98.
65 Ibidem, s. 99–100.
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Przerażoną dziewczynę przygarnia Gordon, drobny gangster z londyń-
skiego półświatka, w którym dziewczyna się zakochuje. Niestety jej kocha-
nek zostaje zamordowany przez szkockiego gangstera, a pragnąca pomścić 
go Evey zostaje aresztowana66.

Evey budzi się w więziennej celi, a jedyne co dostrzega przez kraty to 
plakat z hasłem: Siła z czystości, czystość z wiary. Evey jest przekonana, że 
została aresztowana przez funkcjonariuszy Palca. „Cela ma cztery ściany 
– opisuje swoje położenie Evey, – dwa okna z sześcioma prętami, jedną 
muszlę klozetową bez sedesu i drewniane przepierzenie. Na pryczy wyryto 
imię «Emma»... W celi siedzę ja... – po czym dodaje – ...i szczur. (...) Słyszę 
dwóch mężczyzn rozmawiających w korytarzu. Wkrótce w otworze w 
drzwiach pojawia się taca. Nie mogę jeść. Jeśli nie zjem szczur wróci. I tak 
nie mogę. Pod sufitem jest oprawka, ale bez żarówki. Kiedy z okna nie 
pada światło, panuje tu ciemność. Próbuję spać. Tu jest szczur”67.

Podczas pobytu w więzieniu Evey poddawana jest częstym przesłucha-
niom, których celem jest zdobycie informacji o miejscu pobytu V oraz pla-
nowanych przez niego działaniach. Strażnicy, którzy przychodzą zabrać 
Evey na przesłuchanie, odnoszą się do niej pogardliwie, zakładają opaskę 
na oczy, często biją, prowadząc do zlokalizowanego w innej części więzie-
nia pokoju przesłuchań68.

Przesłuchujący Evey funkcjonariusz Palca pokazuje jej film z listopada, 
gdy chciała uwieść agentów Palca, a V uratował ją wtedy przed zbiorowym 
gwałtem mordując przy tym członków tajnej policji. Evey zdaje się rozu-
mieć ich podejrzenia odnośnie jej związku z V. Ponadto, jak ją informują 
przesłuchujący, została pojmana z bronią przed klubem „Kitty Kat Keller”. 
Evey zostanie oskarżona o próbę zabójstwa „starszego funkcjonariusza Pe-
tera Creedy’ego”69. Po przesłuchaniu Evey zostaje ogolona oraz poddana 
badaniu lekarskiemu. Kiedy więzienne procedury zostają zakończone, 
dziewczyna zostaje ponownie wtrącona celi. Więzień nie ma w tym miej-
scu żadnych praw, jest równy zwierzęciu, co zauważa z rezygnacją Evey: 
„Teraz szczur mi już nie przeszkadza... Nie jestem od niego lepsza”70.

66 Ibidem, s. 123–124, 131–142.
67 Ibidem, s. 149.
68 Ibidem, s. 150, 153, 155, 159.
69 Ibidem, s. 152.
70 Ibidem, s. 154, podkr. oryg.
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Tracy Bealer zauważa, że stosowane przez V procedury, mające na celu 
jej wyzwolenie „polegają na systematycznej deseksualizacji i niszczeniu 
ciała Evey poprzez fizyczne odizolowanie i tortury psychiczne”71. Poddana 
procedurom pozbawiającym ją fizycznej atrakcyjności, zmuszona zostaje 
do porzucenia wyobrażeń o seksualności jakiej wymagała od niej hegemo-
niczna ideologia panująca w państwie kierowanym przez partię Norsefire. 
„V ordynuje – pisze Bealer – rodzaj politycznej chemioterapii, podczas 
której ciało, które dotąd poddawało się mizoginistycznym normom, musi 
być niemal zniszczone, aby oczyścić się z tej społecznej choroby”72. Inkar-
ceracja pozwala Evey dostrzec kraty więzienia nałożonego na nią przez 
system społeczny i reprezentującą go władzę.

Valerie. Więzienną rutynę, na którą składają się ciągłe przesłuchania  
i tortury (podtapianie) i upokorzenia, pomaga Evey przetrwać odnalezio-
ny w mysiej norze list od więźniarki z celi obok: „Znam – rozmyśla Evey 
– każdy skrawek tej celi. Znam każde zagłębienie w szorstkim tynku, tak jak 
znam własne ciało. Nie wiem, gdzie jestem. Wiem, że robi się ciemno, a po-
tem jasno. Budzę się, a potem śnię. Czas mija, odmierzany włosami, które 
rosną mi pod pachami. Oni nie pozwalają mi się tam golić... Nie wiem, jaki 
jest dzień. Wiem, że jakaś kobieta napisała do mnie list na papierze toaleto-
wym. Wiem, że jest sama. Wiem, że mnie kocha. Nie wiem, jak ona wyglą-
da. Czytam jej list, chowam go, śpię, budzę się, przesłuchują mnie, płaczę, 
robi się ciemno, robi się jasno, znowu czytam jej list... ...raz za razem... Na-
zywa się Valerie...”73

Znaleziona korespondencja pomaga Evey przetrwać więzienną mono-
tonię oraz daje je poczucie siły. „«Nie wiem – pisze Valerie, – kim jesteś. 
Proszę, uwierz. Nie mam jak cię przekonać, że to nie jedna z ich sztuczek. 
Jestem sobą i nie wiem, kim jesteś, ale cię kocham. Mam ołówek. Maleńki, 
którego nie znaleźli. Jestem kobietą. Schowałam go w sobie. Mogę nie zdołać 
powtórzyć tego jeszcze raz, więc piszę długi list o moim życiu. To jedyna au-
tobiografia, jaką kiedykolwiek napiszę i, mój Boże, piszę ją na papierze toa-

71 T. Bealer, Showing Evey the Bars: Radicalizing the Female Body in Moore’s «V for Ven-
detta», s. 6, Academia.edu, https://www.academia.edu/7622942/_Showing_Evey_the_
Bars_Radicalizing_the_Female_Body_in_Moore_s_V_for_Vendetta_, dostęp: 27.06.2017.

72 Ibidem, s. 7.
73 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 154, podkr. oryg.
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letowym»”74. Możliwość opisania swojego życia daje Valerie nadzieję, że 
może ono nie zostać zapomniane. Poza tym świadomość, że ktoś może ten 
list przeczytać, daje poczucie przełamania więziennej izolacji i nawiązania 
kontaktu z drugą osobą, uzyskania namiastki miłości bliźniego.

W dalszej części listu Valerie ukazuje momenty jej życia, które uformo-
wały jej dojrzałą osobowość. „«Urodziłam się – pisze więźniarka – w Nottin-
gham w 1957 roku. Często tam padało. Zdałam test końcowy i poszłam do 
żeńskiego gimnazjum. Chciałam być aktorką. W szkole poznałam moją 
pierwszą dziewczynę. Miała na imię Sara. Miała czternaście lat, a ja piętna-
ście, ale obie chodziłyśmy do klasy pani Watson. Miała piękne nadgarstki»”75. 
Jednak zauroczenie to, finalnie okazuje się jednostronne: „«Siedziałam na 
biologii, patrząc na zakonserwowany embrion królika w słoju i słuchając jak 
pani Hird tłumaczy nam, że to etap dojrzewania, z którego się wyrasta. Sara 
wyrosła. Ja nie»”76.

Jednym z najważniejszych momentów w życiu Valerie był jej coming 
out: „«W 1976 roku przestałam udawać i przyprowadziłam do domu dziew-
czynę o imieniu Christine, by przedstawić ją rodzicom. Tydzień później prze-
prowadziłam się do Londynu i zdałam do akademii teatralnej. Matka po-
wiedziała, że złamałam jej serce...»”77. Lloyd ilustruję ten fragment listu 
sceną awantury z rodzicami dziewczyny, dla których społeczne oczekiwa-
nia i normy były ważniejsze od miłości do dziecka. Valerie reaguje dojrzale 
na tę sytuację, decydując się pójść swoją drogą: „«Ale moja tożsamość była 
najważniejsza. Czy byłam samolubna? Tak łatwo zatracić swoje ja, ale to 
ostatnia rzecz, która nam pozostaje. To ostatni skrawek siebie, jaki mamy...»”78. 
Kiedy czytamy te słowa widzimy kobietę, prawdopodobnie samą Valerie, 
w malowniczych ogrodach wokół pałacu. Urok ukazanego miejsca może 
wskazywać, że warto próbować wcielać w życie ideę dobrego życia. „«...Ale 

74 Ibidem, s. 154, podkr. oryg. Pierwsza strona listu znajduje się w kadrze, większość 
jego tekstu pojawia się w ramce narracyjnej. Tekst listu w ramkach pisany jest kursywą, co 
stosuję także w odniesieniu do fragmentu włączonego do kadru.

75 Ibidem, s. 156, podkr. oryg. Ostatnie wyznanie Valerie Lloyd obrazuje widokiem 
stykających się kobiecych dłoni, co może podkreślać wagę nawiązywania bezpośrednich 
relacji przez jednostki ludzkie.

76 Ibidem, podkr. oryg.
77 Ibidem, podkr. oryg.
78 Ibidem, podkr. oryg.
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dzięki niemu – dodaje Valerie – jesteśmy wolni»”79. Słowom o wolności to-
warzysz obraz torturowanej Evey, której głowę w misce przytrzymuje 
funkcjonariusz Palca.

„«W Londynie – pisała Valerie – byłam szczęśliwa. W 1981 roku zagrałam 
Dandiniego w ‘Kopciuszku’. Moja pierwsza rola. Świat był dziwny, głośny  
i tętniący życiem, z niewidzialnym tłumem za gorącymi reflektorami i zapie-
rającym dech w piersiach blichtrem. Czułam ekscytację i samotność. Wie-
czorami chodziłam do klubów, ale trzymałam się z boku i nie umiałam wto-
pić się w otoczenie. Widziałam znaczną część homoseksualnej sceny, ale ni-
gdy nie czułam się tam swobodnie. To było ich życie, ich ambicja. O niczym 
innym nie mówili tylko o tym, a ja chc... ...A ja chciałam czegoś więcej»”80. 
Sceniczna kariera nabierała rozpędu, jednak kobieta pragnęła czegoś wię-
cej: „«W pracy było coraz lepiej. Grałam epizody w filmach, potem większe 
role. W 1986 roku zagrałam główna rolę ‘Słonych równinach’. Film był czę-
sto nagradzany, ale nie przyciągnął tłumów»”81.

Film ten okazał się przełomowy nie tylko ze względu na sukces artysty-
czny dzieła. Ważniejszy był fakt, że na jego planie Valerie poznała swoją 
życiową partnerkę: „«Poznałam Ruth podczas pracy nad tym filmem. Kocha-
łyśmy się. Mieszkałyśmy razem. W Walentynki przesyłała mi róże, i... O Boże, 
miałyśmy tak wiele. To były najlepsze trzy lata mojego życia»”82. Kolejne 
kadry ukazują ich wspólne życie. Na pierwszym planie jednego z nich wid-
nieją róże.

Jednak ich szczęście nie mogło trwać zbyt długo. Jak pisała Valerie:  
„«W 1988 roku wybuchła wojna... ...A po niej nie było już róż»”83. Ukazany  
w kadrze przemarsz bojówek Norsefire, których członkowie są sportretowa-
ni z zacietrzewionym wyrazem twarzy sugerującym tępą wiarę w faszystow-
skie idee, jest tego wyrazistym symbolem. Róż nie było już „«dla nikogo»”84.

Nowa władza rozpoczęła czystki wśród osób uznanych za obce: „«W 1992, 
po przejęciu władzy, zaczęto wyłapywać homoseksualistów. Zabrano Ruth, 

79 Ibidem, podkr. oryg.
80 Ibidem, s. 157–158, podkr. oryg.
81 Ibidem, s. 158, podkr. oryg.
82 Ibidem, podkr. oryg.
83 Ibidem, podkr. oryg.
84 Ibidem, podkr. oryg.
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kiedy wyszła szukać jedzenia. Czemu tak się nas boją?»” – pytała Valerie, 
której los przypieczętowała wymuszona torturami zdrada ze strony Ruth. 
„«Przypalali ją papierosami i zmusili do podania mojego nazwiska. Podpi-
sała oświadczenie, że ją uwiodłam. Nie winię jej. Boże. Kochałam ją. Nie 
winię jej. Ale zrobiła to. Popełniła samobójstwo w celi. Nie mogła żyć z tym, 
że mnie wydała, że oddała im ten ostatni skrawek osobowości. Och, Ruth»”85. 
Życie ze świadomością zdrady ukochanej osoby było ponad siły Ruth.

Wkrótce Valerie podzieliła jej los: „«Przyszli po mnie. Powiedzieli, że spalą 
wszystkie filmy z moim udziałem. Zgolili mi włosy. Wpychali moją głowę do 
muszli klozetowej i opowiadali kawały o lesbijkach. Przyprowadzili mnie tutaj 
i podali narkotyki. Nie czuję już języka. Nie mogę mówić»”86. W relacji Valerie 
pojawiają się podobne wątki, jak w historiach V czy Evey: dehumanizacja 
ofiar, brutalne traktowanie, cenzura, psychiczna przemoc. Ponadto Valerie 
także została ofiarą eksperymentów medycznych.

Valerie jest świadoma, że nie przetrwa obozowego życia i eksperymen-
tów: „«Druga homoseksualna kobieta, która tu była, Rita, zmarła dwa tygo-
dnie temu. Przypuszczam, że i ja niebawem umrę. Dziwne, że moje życie 
kończy się w tak strasznym miejscu, ale przez trzy lata dostawałam róże i ni-
kogo nie musiałam przepraszać»”87. Valerie akceptuje swój los, w czym po-
maga jej świadomość szczęścia, jakie niosło ze sobą życie w zgodzie z wła-
snymi przekonaniami, nawet za cenę ostracyzmu ze strony najbliższych. 
„«Umrę tutaj – stwierdza Valerie. – Każdy skrawek mnie przestanie istnieć.... 
Oprócz jednego. Skrawek. Jest mały i delikatny. Jest jedyną rzeczą na świecie, 
którą warto mieć. Nigdy nie wolno go zgubić, sprzedać ani oddać. Nie może-
my pozwolić, by go nam zabrali»”88. Kiedy w liście pojawia się wizja tego 
jedynego skrawka Moore i Lloyd ponownie ukazują kadr z Valerie stojącą 
na mostku i obserwującą pałac. Aktorka znalazła swoją eutopię, swoje do-
bre miejsce, w którym może być w pełni wolna. Miejsce, które każdy może 
odnaleźć w sobie, o ile tylko starczy mu do tego woli i sił. Tylko ono ma 
jakąkolwiek wartość.

85 Ibidem, podkr. oryg.
86 Ibidem, podkr. oryg.
87 Ibidem, podkr. oryg.
88 Ibidem, s. 159–160, podkr. oryg.
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Valerie zwraca się także do czytelnika/czytelniczki swojej biografii: „«Nie 
wiem, kim jesteś, nawet tego, czy jesteś mężczyzną czy kobietą. Może nigdy 
cię nie zobaczę. Nigdy cię nie przytulę, nie zapłaczę z tobą ani się z tobą nie 
upiję. Ale cię kocham. Mam nadzieję, że stąd uciekniesz. Mam nadzieję, że 
świat się zmieni, że wszystko stanie się lepsze, a ludzie znowu będą mieć 
róże. Szkoda, że nie mogę cię pocałować. Valerie»”89. Nawet w chwili zbliża-
jącego się końca Valerie okazuje niezmąconą wiarę w człowieka. Nieważne 
jest, że nie może tej osoby poznać, z wszystkimi ludźmi zdaje się bowiem 
łączyć ją więź. Słowami Valerie Moore i Lloyd sygnalizują szczególną war-
tość braterskich więzi.

Kiedy lektura listu dobiega końca, umęczona Evey całuje ostanie słowa 
listu. Choć nigdy nie widziała Valerie, z pewnością czuję z nią więź, a także 
dostrzega kraty, którymi otoczyli ją inni. „Znam – myśli Evey – każdy skra-
wek tej celi. Cela zna każdy skrawek mnie. Oprócz jednego”90. List Valerie 
zdaje się odgrywać szczególną rolę w narracji Moore’a i Lloyda. Jest on je-
dyną prawdziwą rzeczą, która pojawia się w mistyfikacji dokonanej przez 
V. Kiedy Evey zwraca mu list, żałując, że uwierzyła w fikcyjną wiadomość, 
ten zabiera ją do pomieszczenia w Galerii Cieni dedykowanego pamięci 
Valerie i wyjaśnia: „Ten list napisała Valerie, gdy jeszcze żyła. Przekazałem 
go tobie, tak jak sam go dostałem. Słowa, nad którymi szlochałaś, były 
tymi samymi słowami, które odmieniły mnie pięć lat temu”91. Biografia 
Valerie pomogła obojgu przetrwać gehennę oraz w pewien sposób wska-
zała im kierunek dalszych działań.

Emancypacja. Momentem przełomowym dla emancypacji Evey staje 
się moment wydania na nią wyroku śmierci przez, jak sądzi, Palcowych. 
Oczekują oni, że Evey podpisze się pod zeznaniem, w którym przyznaje się 
do współpracy z terrorystą V i współudziału w planowanych przez niego 
zamachach: „Nazywam się Eve Hammond. Piątego listopada 1997 roku 
zostałam porwana przez terrorystę znanego jako kryptonim «V» i zabrana 
wbrew swojej woli w nieznane miejsce. Byłam tam poddawana systematy-
cznemu praniu mózgu przy użyciu narkotyków i tortur, zarówno fizycznych, 

89 Ibidem, s. 160, podkr. oryg.
90 Ibidem, podkr. oryg.
91 Ibidem, s. 175.
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jak i psychicznych. W tym czasie często padałam ofiarą wykorzystywania 
seksualnego. W końcu zmusił mnie do pomocy i popełniania morderstw. 
Były to bezprawne zabójstwa pana Rogera Dascombe’a, pana Dereka Al-
monda, doktor Delii Surridge i wielebnego Anthony’ego Lillimana – biskupa 
Wetsminsteru. Podjęłam też próbę zabójstwa pana Petera Creedy’ego. Ja, ni-
żej podpisana, przysięgam, że powyższe zeznanie jest prawdziwe i nie zo-
stało złożone pod przymusem”92. Kobieta odmawia podpisania treści ze-
znań, choć jest w pełni świadoma konsekwencji. Informację o grożącej jej 
karze Evey przyjmuje ze spokojem i pokorą. Zmiana imienia z Evey na Eve, 
co zostaje podkreślone, jest symbolem przemiany, która w tej chwili się 
dokonuje.

Przed wykonaniem egzekucji Evey zostaje odesłana do celi. Czekając na 
nieuniknione, kolejny raz czyta list od Valerie. Oprawcy podejmują jeszcze 
jedną próbę przekonania Evey do wydania V, jednak wysłany do dziewczy-
ny Rossiter znów spotyka się z negatywną odpowiedzią: „Dziękuję. Ale 
wolę zginąć za magazynem”93. Evey przełamała barierę strachu, wybierając 
wewnętrzną autonomię, nawet za cenę własnego życia. Jak pokazują Moore 
i Lloyd, władza polityczna traci w takiej sytuacji wszelkie możliwości od-
działywania na jednostkę. Funkcjonariusz Palca reaguje na odpowiedź 
Evey w niestandardowy sposób: „A zatem nie ma cię już czym zastraszyć, 
tak? Jesteś wolna”94.

Zaskoczona Evey rozpoczyna wędrówkę po korytarzach więzienia. Do-
piero teraz dostrzega, że funkcjonariusze policji politycznej, to manekiny. 
Otwierając kolejne drzwi, dociera do pokoju, w którym była przesłuchiwa-
na, by odkryć, że zadający jej pytania oficer także był kukłą, a pytania były 
odtwarzane z taśmy magnetofonowej. W kolejnym pomieszczeniu znajdu-
je mundur Palcowego oraz perukę, a także klatkę ze szczurem, który od-
wiedzał jej celę. Wreszcie otwiera ostatnie drzwi, za którymi znajduje się 
Galeria Cieni, a na jej powitanie wychodzi V95.

Evey jest wściekła i zrozpaczona zarazem: „Ty. To ty zrobiłeś. Tak. Ty mi 
to zrobiłeś. Ty mi to zrobiłeś. Ty... Ty... O Boże... O Boże... Ty... Ty mnie biłeś 

92 Ibidem, s. 161, podkr. oryg.
93 Ibidem, s. 162. Egzekucja miała się odbyć za magazynem chemikaliów.
94 Ibidem.
95 Ibidem, s. 163–166.
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i ściąłeś mi włosy... To byłeś ty. Cały czas to byłeś tylko ty... Torturowałeś 
mnie... Och, torturowałeś mnie... O Boże, dlaczego?” Odpowiedź V jest 
zaskakująco prosta: „Bo cię kocham. Bo chcę cię wyzwolić”96. Evey nie jest 
gotowa przyjąć takiej odpowiedzi: „Bo chcesz... Mnie wyzwolić? N-nie ro-
zumiesz? Nie rozumiesz co mi zrobiłeś? Prawie doprowadziłeś mnie do 
obłędu, V!”. Jednak V nadal nie ulega emocjom: „Skoro tego było trzeba, 
Evey”97.

Evey zarzuca swemu dawnemu wybawicielowi niespójność jego działań: 
„Nienawidzę cię. Nienawidzę cię, bo pleciesz same bzdury. Myślisz, że je-
steś taki dobry, że nawet nie musisz mówić z sensem! To, co mówisz nic nie 
znaczy! Mówisz, że mnie kochasz, a to nieprawda, bo tylko mnie straszysz 
i dręczysz dla żartu... Mówisz, że chcesz mnie wyzwolić, a wsadzasz mnie do 
więzienia...” V po raz kolejny spokojnie uzasadnia swoje działania: „Już wcze-
śniej byłaś w więzieniu. Byłaś w więzieniu przez całe życie”98. Dla Moo re’a 
i Lloyda społeczna egzystencja sama z siebie stanowi więzienie dodatkowo 
potęgowane totalitarnymi aspektami społeczeństwa, w którym żyła Evey.

Evey jednak twierdzi, że była szczęśliwa: „Zamknij się! Nie chcę tego 
słuchać! Nie byłam w więzieniu! Byłam szczęśliwa! Byłam sz-szczęśliwa, aż 
mnie wyrzuciłeś...” Jednak V konsekwentnie podważa jej wizję szczęścia: 
„Szczęście to więzienie, Evey. Szczęście to najbardziej podstępne ze wszyst-
kich więzień...”99

Evey jest gotowa stać się więźniem szczęścia utożsamianego z miłością: 
„To jest chore! Chore, okrutne i złe! Kiedy mnie wyrzuciłeś, mieszkałam  
z kimś innym. Za-zakochałam się w nim. Byłam szczęśliwa. Jeśli to więzie-
nie, nic mnie to nie obchodzi!” Jednak V nadal podważa jej poczucie wolno-
ści jako szczęścia: „Nic? Twój kochanek mieszkał w więzieniu, w którym 
wszyscy się rodzimy. I musiał sprzątać brudy tego świata, by żyć. Poznał 
miłość i czułość, ale tylko przez chwilę... W końcu inny więzień dźgnął go 
szablą, a on utopił się we własnej krwi. Naprawdę tak jest, Evey? Naprawdę 
szczęście jest warte więcej niż wolność? (...) To dość częsta historia, Evey. 

96 Ibidem, s. 167, podkr. oryg.
97 Ibidem, s. 168, podkr. oryg.
98 Ibidem, podkr. oryg.
99 Ibidem, s. 168–169, podkr. oryg.
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Wielu skazańców marnie kończy... Twoja matka. Twój ojciec. Twój kocha-
nek. Jeden po drugim prowadzeni za magazyn chemikaliów... ...I rozstrze-
liwani. Wszyscy byli skazańcami, zgarbionymi i zdeformowanymi przez 
ciasnotę swoich cel, ciężar kajdan, niesprawiedliwość wyroków... Nie wsa-
dziłem cię do więzienia, Evey. Pokazałem ci tylko kraty”100. Ludzkie życie 
jest więzieniem, sugeruje V, nawet jeśli jednostki nie zdają sobie z tego spra-
wy. Dopiero w prawdziwym więzieniu nabiera się innej perspektywy, rodzi 
się świadomość zniewolenia przez społeczeństwo i jego oczekiwania.

Evey nie chce tego słuchać. Zdaje się za wszelką ceną bronić status quo. 
Wszystkie alternatywne sposoby egzystencji są tak głupie, że nie warto po-
święcać czasu na słuchanie o nich, a także rozmowę na ich temat101. Jednak 
V nie ustępuje: „Jesteś w więzieniu, Evey. Urodziłaś się w więzieniu. Byłaś 
w nim tak długo, że już nie wierzysz w istnienie świata na zewnętrz”102. 
Wedle V jednostki rodzą się zniewolone i pozostają w tym stanie bez wiary 
w istnienie czegoś poza nim. Evey czuje lęk przed wolnością i nie chce jej 
przyjąć, co diagnozuje V: „Dlatego, że się boisz, Evey. Boisz się, bo czujesz 
napierającą wolność. Boisz się, bo wolność przeraża...”103 Wolność nie jest 
łatwa, to niezwykle trudne wyzwanie, pokazują autorzy powieści graficz-
nej. Obawa przed nią jest czymś zwyczajnym, a obrońcy status quo wyko-
rzystują tę obawę, by zniszczyć wszelkie alternatywy dla wspieranych przez 
nich ładów społecznych, niekoniecznie faszystowskich.

Evey twierdzi, że nic już nie czuje. Ucieczka staje się dla niej ratunkiem 
przed samoświadomością. Jednak V zachęca ją by pozostała na drodze do 
wolności: „Nie cofaj się przed nią, Evey. Część ciebie rozumie prawdę, nawet 
jeśli udaje, że jest inaczej. Kobieto, to najważniejsza chwila w twoim życiu. 
Nie uciekaj”104. Osiągnięcie świadomości wolności jest procesem trudnym.

Miotaną emocjami Evey dopada atak astmy, jej ciało zdaje się bronić 
przed duchową przemianą. V stara się ją uspokoić, nadać pewien porządek 
chaosowi, który nią włada. „Dobrze – stwierdza V. – Już prawie. Podejdź 
bliżej. Poczuj ten moment. Twoja matka umarła. Zabrali ci ojca. Została 

100 Ibidem, s. 169–170
101 Anarchistów często oskarżano o głoszenie szalonych poglądów.
102 Ibidem, s. 170.
103 Ibidem.
104 Ibidem.
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tylko Evey, płacząca mała dziewczynka...”105 Evey pragnie, aby to się skoń-
czyło, jednak zaczyna odczuwać, narastające poczucie wyzwolenia. V kon-
tynuuje: „Byłaś w celi, Evey. Dali ci wybór między śmiercią twoich zasad,  
a śmiercią twojego ciała”. Powiedziałaś, że wolisz zginąć. Zmierzyłaś się  
z lękiem przed śmiercią. Byłaś spokojna i opanowana. Spróbuj poczuć te-
raz, to samo co wtedy...”106 Tuląc Evey w ramionach, V przypomina jej 
ostatnie przesłuchanie. Podjęta przez nią wtedy decyzja była momentem 
narodzin nowej Evey.

V zabiera oszołomioną, ale stopniowo odzyskującą panowanie nad 
sobą Evey na dach. Stoją w strugach deszczu, lecz Evey zdaje się niczego 
nie czuć. Naga staje w deszczu i zwraca się do V: „Wszystko jest takie... 
Inne... Czuję się... Tak...”, na co V odpowiada: „Wiem. Pięć lat temu przeży-
łem taką noc. Stałem pod grzmiącym niebiem. Ta noc jest twoja. Chwyć ją. 
Obejmij ją ramionami. Ogarnij całym sercem... Daj się przeniknąć... Daj się 
przeobrazić... Na zawsze”107. Evey stoi w deszczu i unosi ręce ku niebu. Jej 
przemiana się dokonała, narodziła się Eve. Tobias Ebbrecht, pisząc o filmo-
wej adaptacji V jak Vendetta, dostrzegł różnicę symboliki narodzin wyzwo-
lonego V i wyemancypowanej Evey. „On zrodził się z ognia i wściekłości,  
a ona – z wody i zrozumienia, z miłości”108. Przemiana V zapowiadała za-
tem destrukcję zastanego świata, a Eve miała przynieść światu lepsze jutro.

Przemiana Evey dokonana w moralnie dyskusyjny sposób jest jednym 
z centralnych momentów w narracji prowadzonej przez Moore’a i Lloyda. 
Przerażające doświadczenie symulowanej inkarceracji pozwala Evey prze-
kroczyć swoje ograniczenia, zetknąć się ze swoimi lękami. Pod wpływem 
lektury listu Valerie bohaterka zaczyna rozumieć wartości, które V, w bru-
talny sposób, próbował jej przekazać.

Konfrontacja. Kolejną, obok Evey, postacią, której świadomość zostaje 
wyzwolona spod wpływu faszystowskiej ideologii, jest inspektor Eric Finch. 
Nadzorujący Nos funkcjonariusz od samego początku sprawia wrażenie 
nie przekonanego do idei rządzącego reżimu. Stara się dobrze wykonywać 
policyjną pracę, pragnąc za wszelką cenę odkryć kim jest zagrażający partii 

105 Ibidem.
106 Ibidem, s. 171.
107 Ibidem, s. 172.
108 T. Ebbrecht, Migrating Images, s. 102.
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Norsefire buntownik. Stosuje przy tym tradycyjne metody śledcze, stawia-
jąc na siłę ludzkiego rozumu, który jest w stanie przeniknąć pozornie irra-
cjonalne działania V. Poszukując prawdy o przywdziewającym strój Guya 
Fawkesa terroryście, Finch wkracza na drogę do odzyskania utraconej 
wolności i człowieczeństwa.

Inspektor Eric Finch udaje się do obozu przesiedleńczego Larkhill. Jest 
on bowiem przekonany, że tylko odwiedzając miejsce, w którym narodził się 
V oraz w pewien sposób wcielając się w niego, będzie w stanie przejrzeć mo-
tywy, które kierują terrorystą, a dzięki temu uda mu się go wreszcie schwy-
tać. Przeniknięcie nieszablonowego umysłu V ma umożliwić mu zażycie 
stosunkowo dużej dawki LSD, narkotyku, który, jak wierzono w latach 
sześćdziesiątych dwudziestego wieku, wspomagał świadomość. Narkotycz-
na podróż w głąb skrywanych traum okaże się początkiem rytuału przej-
ścia podobnego do tych, które stały się udziałem V i Evey, umożliwiając im 
osiągnięcie wyzwolenia.

Pierwsze kadry rozdziału Vestiges (Ślady) ukazują wkraczającego na te-
ren obozu Erica Fincha. Zatrzymuje się on tuż za bramą i sięga po plasti-
kową butelkę zawierającą tabletki. „Dietyloamid kwasu lizergowego – roz-
myśla Finch. – Standardowa dawka to około dwustu mikrogramów, ale jak 
to odmierzyć? Podobno już najmniejsza ilość może wszystko odmienić... 
Najsłabsze ślady”109. Pomimo wieloletniego policyjnego doświadczenia 
wizyta w Larkhill, to pierwszy kontakt Fincha z tworzonymi przez Norse-
fire obozami koncentracyjnymi. Tym większy szok wzbudza ona u poli-
cjanta: „Wcześniej widziałem obozy tylko na fotografiach. A zatem to jest 
klozet, w którym spuściliśmy tych wszystkich ludzi...”110 Zesłanie do obo-
zów i eksterminacja umożliwiły zdrowemu faszystowskiemu społeczeństwu 
pozbycie się chorej tkanki, odpadów, których zaleganie w systemie mogło 
doprowadzić do jego choroby. Zastosowana przez autorów V jak Vendetta 
dosadna metafora wskazuje na znaczenie organicznej czystości dla spraw-
nego funkcjonowania jednolitego organizmu państwowego.

Dawka narkotyku, którą Eric Finch decyduje się przyjąć, to cztery ta-
bletki, co wydaje się przekraczać „zalecaną” ilość w przypadku tego narko-

109 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 210.
110 Ibidem, s. 211.



210 Rozdział 5

tyku. Grozę sytuacji potęguje fakt, że bohater rozdziału nie jest w stanie 
określić momentu, w którym LSD zaczyna działać. Finch nie ma pewności 
czy to co widzi jest jeszcze realnym odbiciem rzeczywistości, czy zniekształ-
coną przez narkotyk wizją.

Przechadza się po obozie, oglądając niekończące się ogrodzenia z drutu 
kolczastego. Kiedy zagląda do wnętrza krematoryjnego pieca, bolesna 
prawda o losie współobywateli zaczyna do niego docierać: „To pewnie piece. 
Piece na ludzi. Ludzkie piece... Nie. Nic z tego. Ciągle nie mam poczucia 
realności. Czy gdybym wiedział, że dzieją się tu takie rzeczy, i tak wstąpił-
bym do partii?”111 Rozmiar zbrodni, za którą odpowiada reżim kierowany 
przez partię Norsefire, zaczyna przenikać do jego otwierającego się umy-
słu. „Możliwe – odpowiada sam sobie. – Z braku lepszych alternatyw”112. 
Konieczność zapewnienia porządku społecznego, wydaje się dobrym, przy-
najmniej na chwilę, uzasadnieniem: „Nie mogliśmy pozwolić, by powojenny 
chaos trwał. Każdy system jest od niego lepszy. Potrzebowaliśmy porząd-
ku... – myśli Finch – ...A przynajmniej ja go potrzebowałem. Po stracie 
Cynthii i małego Paula wszystko się rozpadało, a ja chciałem... ...Tylko...”113. 
Obok motywów społecznych, osobiste motywacje policjanta, zdają się po-
twierdzać słuszność obranej drogi. Strata rodziny wzmogła u niego potrze-
bę stabilizacji, ograniczenia chaosu w życiu prywatnym i społecznym.

Jednak wiara Fincha, że jakikolwiek porządek lepszy jest od chaosu, od 
hobbesowskiego stan natury, zaczyna się chwiać pod wpływem ukazują-
cych mu się obrazów. Na znajdującym się nieopodal wlotu pieca ogrodze-
niu z drutu kolczastego zauważa dwa wiszące okaleczone ciała, pozbawio-
ne głów i kończyn. Przerażony inspektor prawie wymiotuje. Jest pewien, 
że trip114 się zaczął. Kiedy spogląda na nie ponownie okazuje się, że to ka-
wałki materiału poruszane przez wiatr. Finch obawia się, że jego postępo-
wanie było błędem, że nie powinien przyjmować narkotyku w tym prze-
klętym miejscu. Pragnie je opuścić: „Chciałem wiedzieć... Jak to jest być 

111 Ibidem.
112 Ibidem.
113 Ibidem. Prawdopodobnie chodzi żonę i syna Fincha, jednak nie zostało to doprecy-

zowane w tekście powieści graficznej.
114 Kolokwialne/slangowe określenie doświadczeń i wizji występujących po spożyciu 

LSD.
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nim... To jest to miejsce. Gdybym tylko mógł wydostać się poza mury. Aż 
poczuję się lepiej... Nie ma problemu – myśli Finch, – główna brama jest 
tam...”115 Jednak wie, że tak się nie stanie. David Lloyd znakomicie podkre-
ślił osuwanie się Fincha w narkotyczny stan ukazując go na tle niekończą-
cej się obozowej przestrzeni116, Finch staje się więźniem „ziemi przeklętej”.

Na kolejnym kadrze rysownik prezentuje twarz inspektora z nienatu-
ralnie powiększonymi oczami i źrenicami. Nie ma już wątpliwości, że nie 
uda mu się uniknąć narkotycznego transu: „To przez narkotyk. Muszę pa-
miętać, że to sprawka narkotyku, ale... – z przerażeniem odkrywa szef Nosa 
– ... ale mówią, że LSD tylko wzmacnia stan psychiczny. Chryste, dlaczego 
wziąłem je teraz, kiedy i tak jestem taki zagubiony? Tkwię w pracy, która 
jest udręką, ale nie mam komu o tym powiedzieć, taki jestem samotny... 
Taki samotny”117. Działanie narkotyku wpływa na podświadomość Erica 
Fincha, pokazuje jego skrywaną niechęć do reżimu, pomimo powierz-
chownej akceptacji dla narzuconego porządku. Potrzebuje jedynie po-
rządku i jest gotów zapłacić za spokój i poczucie bezpieczeństwa, ale pra-
gnie przy tym ocalić w sobie jak najwięcej człowieczeństwa.

Narkotyczna podróż w przeszłość daje Finchowi możliwość konfrontacji 
z ukrywanymi traumami, ranami z przeszłości. Pozwala mu z jednej stro-
ny na odnalezienie siebie, z drugiej zrozumienie wroga systemu politycz-
nego, którego Finch strzeże. Na kilku kolejnych kadrach118 widzimy Erica 
Fincha w obozowym pasiaku. Ku niemu zbliża się grupa wesołych ludzi, 
uczestniczących w pełnej radości paradzie, a może przyjęciu. „O. O. Patrz-
cie... Patrzcie wszyscy się uśmiechają. Są szczęśliwi. Boże, to było tak daw-
no... – Myśli poruszony tym widokiem Finch – Zapomniałem, jak niezwykły 
kolor miała wasza skóra, niby tysiąc specjalnych mieszanek kawy... Dziew-
czyny które widziałem przytulone do siebie na demonstracjach, i mężczyźni, 
tak delikatni, tak łagodni w słowach... O Jezu, tęskniłem za wami. Tęskni-
łem za waszymi głosami i waszym sposobem chodzenia, waszym jedze-
niem, ubraniem i włosami przefarbowanymi na różowo. Moi przyjaciele... 
Na festynach, na paradach równości... Powiedzcie, że widzieliście we mnie 

115 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 212, podkr. oryg.
116 Ibidem. Prawy kadr górnego paska.
117 Ibidem, podkr. oryg.
118 Ibidem, s. 212–213.
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coś poza mundurem. Proszę wiecie, że mi zależało, ja...”119 Radosny tłum 
składa się z przedstawicieli mniejszości rasowych, etnicznych czy seksual-
nych. Finch zdaje sobie sprawę z tego, co on i całe brytyjskie społeczeń-
stwo stracili w wyniku przeprowadzonej podczas zdobywania i umacnia-
nia władzy eksterminacji ludzi odmiennych od obowiązującego rasowego 
i narodowego wzorca. Poddaje się tłumowi, daje się mu ponieść tknięty 
nostalgiczną potrzebą, by zrozumieli kierujące nim motywacje. Czuł wo-
bec nich sympatię, ale dla nich był tylko kimś w mundurze, definiowała go 
jego rola społeczna i jej się obawiali.

Widmowe postaci zaczynają kierować się w stronę muru i znikają w nim. 
Zaniepokojony Finch zdaje się krzyczeć za nimi: „Czekajcie... Czekajcie! 
Dokąd idziecie... Proszę... Proszę, nie zostawiajcie mnie. Tak źle was trak-
towaliśmy, wszystkie te nienawistne rzeczy, które drukowaliśmy, robiliśmy 
i mówiliśmy... Ale proszę, nie gardźcie nami. Byliśmy głupi, byliśmy dzie-
cinni. Nie wiedzieliśmy. Wracajcie. O, proszę, wracajcie. Kocham was”120. 
Bezradny i zrozpaczony policjant wyciąga ręce w kierunku znikających  
w ceglanym murze ofiar czystek. Klęczy pod ścianą i płacze: „Buhu. Buhu-
huhu... Kocham was...” – rozpacza121. Świadom jest niemożliwości odzy-
skania utraconego świata, którego zniknięcie zostało głęboko ukryte przez 
Brytyjczyków pod powierzchnią codziennej egzystencji.

Peter Y. Paik zauważa, że kluczowym dla interpretacji tego momentu 
powieści graficznej, jak i dla kondycji całego brytyjskiego społeczeństwa 
jest pojęcie traumy122. Zarówno reakcja Fincha na spotkanie z widmowymi 
ofiarami reżimu Norsefire, jak i zachowanie pozbawionych kontroli ze stro-
ny państwa obywateli, sugerują istnienie w społecznej tkance nieprzepra-
cowanych psychicznych urazów. Ich bezpieczna egzystencja oparta jest na 
wiedzy o cenie, jaką przyszło im za to zapłacić. Jest ono bowiem ufundo-
wane na eksterminacji ludności, która jest skrywana przez oficjalny reżim 
prawdy. Wyzwoleni spod kontroli ludzie gwałtownie wyrażają swoje emo-

119 Ibidem, podkr. oryg.
120 Ibidem, s. 213.
121 Ibidem.
122 P.Y. Paik, From Utopia to Apocalypse: Science Fiction and the Politics of Catastrophe, 

Minneapolis–London 2010, s. 160–162. Poniższy akapit inspirowany jest zaprezentowany-
mi przez niego analizami.
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cje, niszcząc mienie publiczne w nieokiełznanych aktach agresji123. Z kolei 
inspektorowi Finchowi narkotyczny trans uświadomił skalę skrywanej roz-
paczy, a także pozwolił mu na rozpoczęcie procesu wyzwolenia, które było 
możliwe dzięki stopniowemu współodczuwaniu emocji uwięzionego V.

Wyzwolenie. W oknie stojącego nieopodal baraku Finch dostrzega ko-
bietę, oddającą się domowym obowiązkom. Finch kieruje się w stronę ba-
raku, w którym mieszkają osoby pracujące w obozie. Kobietą, którą in-
spektor widzi w oknie, okazuje się Delia Surridge. Finch zwierza się doktor 
ze swoich obaw dotyczących decyzji o użyciu narkotyków w celu przenik-
nięcia umysłu zbrodniarza. Delia planuje zrobić Finchowi zastrzyk, każe 
mu podwinąć rękaw. Kadr, w którym widzimy doktor Surridge ze strzy-
kawką, przypomina o prowadzonych przez nią w obozie eksperymentach. 
Ich przedmiotem zdaje się Finch. W pomieszczeniu pojawiają się także 
biskup Lilliman oraz Lewis Prothero, który pełnił funkcję komendanta 
obozu. Nie mogą mu pomóc, zaś Lilliman sugeruje jednak podanie truci-
zny, która „rozwiązuje większość problemów życiowych...”124. Szamoczący 
się Finch zostaje odprowadzony do celi numer V. Jego była kochanka jawi 
mu się jako część machiny przemocy, której fizycznym obrazem był obóz 
w Larkhill. „Delio – krzyczy broniący się Finch, – proszę. Nie byłaś taka jak 
oni. Wiem, że nie byłaś. Miałaś serce. Proszę, nie pozwól im na to”125.

Wtrącony do celi numer 5 Finch zaczyna utożsamiać się ze swoim ne-
mezis. Z początku zastanawia się nad przyczynami swojej inkarceracji. 
„Jak? Jak się tu znalazłem, w tym cuchnącym miejscu? Moja praca. Moje 
życie. Moje sumienie. Moje więzienie...”126 Ponownie w powieści graficznej 
pojawia się kwestia prawdziwej natury więzienia, w którym znajduje się 
człowiek. Co bardziej odpowiada za jego zniewolenie: normy społeczne  
i obyczajowe, represyjny system polityczny czy może sama jednostka, która 
gotowa jest poddać się zewnętrznym oczekiwaniom, tłumiąc swoje pragnie-
nie wolności i samorealizacji? Moore i Lloyd w przytoczonym powyżej 
fragmencie rozmyślań przerażonego inspektora Fincha subtelnie podpo-

123 Dzieje się tak po zniszczeniu przez V systemów inwigilacji. Do tej kwestii powrócę 
w kolejnym rozdziale.

124 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 214.
125 Ibidem, podkr. oryg.
126 Ibidem, s. 215.
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wiadają, że zazwyczaj za zniewolenie odpowiedzialny jest sam człowiek, 
gotów do podporządkowania się innym w imię, jak się najczęściej okazuje, 
iluzorycznych korzyści.

Na podłodze celi Finch dostrzega skomplikowane konstrukcje tworzo-
ne tam przez V. Z początku nie może pojąć natury złożonych wzorców 
ułożonych przez poprzedniego mieszkańca celi. „Odpowiedź jest wypisa-
na na podłodze. Leży przede mną, ale jej nie rozumiem. I tak, to tylko 
narkotyk, ale...” Wreszcie Finch zaczyna pojmować naturę swojego do-
świadczenia. „Ale jemu też podano narkotyki i zamknięto by umarł. Ale 
on osiągnął jakieś zrozumienie. Dlaczego ja nie mogę? Patrzę na ten szalo-
ny wzór, ale gdzie są odpowiedzi? Kto mnie tu uwięził? Kto mnie tu trzy-
ma? Kto może mnie wypuścić? Kto kontroluje i ogranicza moje życie, 
oprócz... ...Mnie?”127 Finch wreszcie z pełną mocą zaczyna rozumieć, że 
prawdziwe ograniczenia jednostki same nakładają na siebie128. Najbardziej 
efektywnym mechanizmem kontroli jednostek nie jest zewnętrzny przy-
mus, ale uwewnętrzniona dyscyplina. Moore i Lloyd wyraźnie podpowia-
dają, że to my sami się kontrolujemy i tylko my możemy się wyzwolić. V to 
zrozumiał, gdyż narkotyki wzmocniły jego percepcję, podobnie jak stało 
się to w przypadku inspektora Fincha.

Nagle rozlega się błysk wybuchu, a za fragmentem rozsadzonej ściany 
widać niczym nieograniczoną zieloną przestrzeń. Oszołomiony Finch nie-
pewnie wychodzi z celi, a potem zaczyna szybko biec krzycząc „Wolnyyy!”129 
Finch biegnie zrzucając z siebie ubranie, wspina się na wzgórze, staje w ka-
miennym kręgu Stonehenge i wyciąga ręce ku niebu. Ilustrującym to ka-
drom towarzyszą jego myśli: „Wiruję, wiruję, wymiotuję wartościami, które 
mnie więziły. Czuję się wielki i ważny... Czy on to czuł? Tę werwę, tę wital-
ność... ...tę wizję. La vioe... La vérité... La vie”130. Odzyskanie siebie  
w szczególnym dla kultury Wysp miejscu dodatkowo podkreśla moc po-
wrotu wolnych ludzi do kulturowych źródeł, z których płynęła ich siła.

127 Ibidem, podkr. oryg.
128 Nawet państwa są tworami jednostek, a nie jakimiś bytami w stosunku do nich ze-

wnętrznymi.
129 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 215.
130 Ibidem, s. 216, podkr. oryg.
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Ideał nowego człowieka, którego próbował stworzyć faszystowski reżim 
partii Norsefire okazał się inny niż zakładali jego twórcy. Podobnie jak  
w przypadku monstrum Frankensteina, obrócił się on przeciw swoim 
stwórcom, zagrażając ich fizycznemu istnieniu i wartościom, które wmu-
szali w społeczną tkankę. Eksperymenty, które funkcjonariusze reżimu prze-
prowadzali na więźniach obozu przesiedleńczego w Larkhill, doprowadziły 
do narodzin głównego nemezis władzy Norsefire.

Korzystając ze swoich doświadczeń, V pomógł ukształtować nową Evey, 
a właściwie Eve. Pozwalając jej przeżyć własną traumę uwiezienia, umożli-
wił jej dostrzeżenie krat zbudowanych wokół niej przez siatkę społecznych 
oczekiwań. Przezwyciężając własne lęki, Eve wyzwoliła się z celi, którą sama 
dla siebie stworzyła. Podobna emancypacja stała się udziałem inspektora 
Fincha, który pod wpływem narkotyków zmierzył się z własną przeszło-
ścią i wynikającymi z niej ograniczeniami.

Proces narodzin wolnego człowieka, sugerują Alan Moore i David Lloyd, 
jest niezwykle trudny. Jednostki wtłoczone w społeczne systemy oczeki-
wań, potrzeb i nagród zwykle nie dostrzegają, że współuczestniczą w pro-
cesach ograniczania własnej wolności. Często same przyjmują zewnętrzne 
normy jako własne, zrzucając tym samym odpowiedzialność za siebie na 
innych. Wolność oraz poczucie bycia sobą są jednak wartościami, o któ-
rych nie należy zapominać, a warto wręcz o nie walczyć.



Rozdział 6

Sprzeciw, terroryzm, tyranobójstwo

Przygotujcie się na zwycięstwo
Umysły zostały przebudzone
Pozbądźcie się tyranii
Jesteśmy ruchem oporu

Bez strachu, z podniesionym czołem
Staw opór
Tyrania upada
Bez życia, bez wojny
Staw opór
Zwycięstwo wzywa

(Iced Earth, V, „Dystopia”)

Z zamieszczonego w pierwszym kadrze powieści graficznej V jak Ven-
detta komunikatu Głosu Fatum można się dowiedzieć, że jest piąty listopa-
da tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku1. Wspomnienie 
o dniu, w którym planowano wysadzenie budynku Izby Lordów, a do tego 
fakt, że bohater powieści graficznej stylizowany jest na wykonawcę zamachu 
Guya Fawkesa jest zabiegiem celowym. Głównym bowiem zamierzeniem 
protagonisty jest obalenie reżimu partii Norsefire i przywrócenie obywate-
lom komiksowej Brytanii prawa do decydowania o własnym losie.

Prawo do oporu wobec niesprawiedliwych wyroków władzy, niezgoda 
w stosunku do prowadzonej przez nią polityki, a przede wszystkim w obli-
czu doświadczanego z jej strony terroru wydaje się czymś oczywistym. Spo-
łeczeństwa demokratyczne skanalizowały możliwości wyrażania sprzeciwu 

1 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, tłum. J. Drewnowski, Warszawa 
2014, s. 9.
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wobec rządu w licznych mniej lub bardziej sformalizowanych procedurach. 
Z kolei kontestacja władzy w systemach totalitarnych, niezależnie od ich 
ideowych fundamentów, jest zdecydowanie trudniejsza. Zanim poddam 
analizie metody oporu stosowane przez V w stosunku do reżimu Norsefire, 
przyjrzę się teoretycznym aspektom sprzeciwu wobec władzy polity cznej 
od łagodnych w formie po te odwołujące się do przemocy politycznej.

V stosuje różnorodne metody oporu wobec władzy, których motywacją 
jest z jednej strony prywatna zemsta, a z drugiej chęć wyzwolenia brytyjskie-
go społeczeństwa z totalitarnego poddaństwa. Wśród mniej radykalnych 
metod stosowanych przez niego można wskazać próbę ocalenia dóbr kultu-
ry skazanych na zapomnienie przez faszystowski reżim. Ponadto V stara się 
podważyć wiarygodność władzy oraz zaufanie doń ze strony społeczeń-
stwa, czemu mają służyć wygłoszenie telewizyjnego orędzia czy przejęcie 
stosowanych przez władzę technologii i obrócenie ich przeciw niej.

Protagonista powieści graficznej V jak Vendetta nie stroni także od stoso-
wania bardziej radykalnych form oporu wobec reżimu Norsefire. V dokonu-
je zamachów, które mogą być określane mianem terrorystycznych, a ponad-
to fizycznie eliminuje członków politycznej elity. Jego działania prowokują 
pytania o moralną dopuszczalność odwołania się do przemocy politycznej 
(terroryzm, tyranobójstwo) jako metody walki politycznej. Czy kontekst, 
w którym takie działania są podejmowane, wpływa na ich etyczną ocenę  
i jakie warunki akty terroryzmu czy tyranobójstwa muszą spełniać, aby zy-
skać moralną aprobatę?

Powieść graficzna V jak Vendetta dała różnego rodzaju oddolnym ru-
chom protestu symbol, jakim jest, spopularyzowana przez jej filmową adap-
tację, maska Guya Fawkesa. Narysowana przez Davida Lloyda maska stała 
się znakiem hacktywistów z ruchu Anonymous, widać ją było na twarzach 
protestujących podczas licznych manifestacji o charakterze społecznym 
czy politycznym, jak na przykład Occupy Wall Street. Zapewniająca ano-
nimowość maska weszła na stałe do języka obrazów współczesnej polityki 
do tego stopnia, że niektóre polityczne reżimy o autorytarnym charakterze 
uznały ją za zagrożenie2, co pokazuje jej realną siłę jako symbolu.

2 Szerzej o tym piszę w czwartym podrozdziale.
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6.1. Sprzeciw

„W ciągu stuleci – pisał Erich Fromm – królowie, kapłani, feudałowie, 
przemysłowcy i rodzicie uparcie twierdzili, że posłuszeństwo jest cnotą,  
a nieposłuszeństwo występkiem. Ażeby spojrzeć na to z innego punktu wi-
dzenia, porównajmy je z następującym stwierdzeniem: historia ludzkości 
rozpoczęła się od aktu nieposłuszeństwa i niewykluczone, że skończy się ak-
tem posłuszeństwa”3. Wchłonięcie narzuconych przez systemy zewnętrzne 
zasad może okazać się na tyle silne, że jednostki nie będą w stanie oprzeć 
się pokusie uległości. W reżimach demokratycznych nieposłuszeństwo 
bądź kontestacja są akceptowaną częścią społeczno-politycznej gry. Z ko-
lei w systemach autorytarnych i totalitarnych sprzeciw wobec władzy jest 
postrzegany jako niedopuszczalny i zagrażający organicznej jedności.

W ciągu stuleci, o których wspomniał Fromm, jednostki i społeczeństwa 
wypracowały liczne formy okazywania swojego niezadowolenia z działań 
władzy lub sprzeciwu wobec niej. Nieposłuszeństwo najczęściej przybiera 
pokojowe formy, jednak kiedy niesprawiedliwość władzy postrzegana była 
jako szczególnie dotkliwa, przejawy buntu okazywały się bardziej gwał-
towne. Wiele zależy tu od kontekstu, w którym społeczny sprzeciw jest oka-
zywany oraz od doświadczeń związanych z efektywnością konkretnych form 
kontestacji. Im bardziej przedstawiciele reżimu zamknięci są na dialog, 
tym bardziej prawdopodobne wydaje się odwołanie do radykalnych form 
sprzeciwu.

Nieposłuszeństwo. Ralph Waldo Emerson pisał, że „kto chce być czło-
wiekiem musi być nonkonformistą. Kto chce zdobyć nieśmiertelne palmy, 
nie może się dać powstrzymać się w imię dobroci, lecz musi najpierw zba-
dać, co to jest dobroć”4. Amerykański transcendentalista zachęcał do sa-
modzielnego myślenia i opartego na jego wynikach działania. Rzeczywi-
stość powinna być podawana ciągłej ocenie, a jednostka nie powinna być 
więźniem raz przyjętego systemu idei. Jego przyjaciel Henry David Thoreau 
twierdził, że „skoro prawo ma taką naturę, że wymaga od człowieka, aby 

3 E. Fromm, Nieposłuszeństwo jako problem psychologiczny i moralny, tłum. S. Bara-
nowski, w: idem, O nieposłuszeństwie i inne eseje, Kraków 2015, s. 25, podkr. oryg.

4 R.W. Emerson, Poleganie na sobie, przeł. A. Tretiak, w: idem, Eseje [I], Lublin 1997, s. 67.
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się stał narzędziem niesprawiedliwości wówczas, powiadam, należy prawo 
naruszać. Niech życie nasze będzie hamulcem zatrzymującym machinę. 
W każdym razie obowiązkiem naszym jest się upewnić, czy nie spełniamy 
roli narzędzi niesprawiedliwości”5. Człowiek powinien sprzeciwić się pań-
stwu łamiącemu prawa moralne i promującemu niesprawiedliwość spo-
łeczną6. Obaj myśliciele wskazują na kontestację jako pożądaną ze społecz-
nego punktu widzenia wartość.

Nieposłuszeństwo jest bowiem warunkiem koniecznym zdobycia oraz 
utrzymania wolności. „Człowiek – pisał Erich Fromm – może zyskać wol-
ność dzięki aktom nieposłuszeństwa, ucząc się, jak władzy powiedzieć «nie». 
Ale zdolność do okazywania nieposłuszeństwa jest nie tylko warunkiem po-
siadania wolności; wolność jest także warunkiem nieposłuszeństwa. Jeśli się 
lękam wolności, nie ośmielę się powiedzieć «nie», nie będę mieć odwagi, aby 
okazać nieposłuszeństwo. W rzeczywistości wolność i zdolność okazywania 
nieposłuszeństwa są nierozłączne i dlatego wszystkie systemy społeczne, po-
lityczne i religijne, które głoszą wolność, ale tłumią nieposłuszeństwo, nie 
mówią prawdy”7. Z punktu widzenia władzy bardziej istotny jest bowiem 
konformizm, zapewniający zachowanie nienaruszonego ładu społecznego.

Zjawiskiem równie istotnym co akceptacja ładu społecznego wydaje się 
jego kontestacja, termin skrywający w sobie wiele odmian sprzeciwu wo-
bec status quo. Tadeusz Paleczny wskazuje, że kontestację można rozumieć 
jako „pewien rodzaj aktywnej reakcji członków konkretnego systemu spo-
łecznego na wartości, normy, zasady hierarchizacji, dystrybucji dóbr ma-
terialnych i władzy, alokacji prestiżu oraz instytucji. Reakcja ta polega na 
braku akceptacji, proteście, odrzuceniu części wartości i norm bądź zane-
gowaniu całego systemu aksjonormatywnego, zaniechaniu wymaganych 
przez większość działań, eskapizmie, przyjęciu alternatywnych wzorów 
życia, buncie i odmowie uczestnictwa”8. Zaprzeczają one zatem zastanej 

5 H.D. Thoreau, Obywatelskie nieposłuszeństwo, tłum. H. Cieplińska, w: idem, Życie 
bez zasad. Eseje, Warszawa 1983, s. 210.

6 Thoreau pisał to w kontekście sporu o instytucję niewolnictwa w Stanach Zjednoczo-
nych.

7 E. Fromm, Nieposłuszeństwo jako problem psychologiczny i moralny, s. 31.
8 T. Paleczny, Kontestacja. Formy buntu we współczesnym świecie, Kraków 1997, s. 36. 

Jest to jedno z wielu możliwych ujęć tego zjawiska i często zależy od przyjętej koncepcji 
systemu społecznego.
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rzeczywistości, dążąc do jej poprawy poprzez szereg możliwych do zasto-
sowania środków. Ważne jest to, że buntownik, niezależnie od podłoża, 
dąży do wcielenia w życie alternatywnego systemu organizacji życia społe-
cznego.

Kontestacja bywa postrzegana jako aberracja, grożąca spoistości społe-
cznej. Jest ona związana „nierozerwalnie z kategorią nietypowości, nienor-
malności, odstępstwa od wzorów, oryginalności, nieposłuszeństwa, nieprze-
strzegania bądź łamania norm”9. Buntownik podważa normę definiującą 
pożądany schemat zachowań w danej społeczności. Stanowi zatem zagroże-
nie dla pragnących żyć zgodnie przyjętymi w danej wspólnocie zasadami.

Akceptacja i odrzucenie norm społecznych określających rzeczywistość 
rodzi określone strategie przystosowania się do zastanego stanu rzeczy. 
Robert K. Merton wyróżnił pięć strategii działania w zależności od akcep-
tacji lub jej braku dla celów kulturowych danego społeczeństwa oraz zin-
stytucjonalizowanych środków ich realizacji10: konformizm, innowacja, 
rytualizm, wycofanie oraz bunt. Z punktu widzenia dalszych rozważań 
szczególnie istotne są dwie ostatnie, które łączy to, że zakładają odrzucenie 
panujących wartości.

Wycofanie dotyczy osób, które „pozostają – ściśle rzecz biorąc – w spo-
łeczeństwie, ale do niego nie należą. Ze społecznego punktu widzenia to 
autentyczni obcy”11. Odrzucają oni bowiem cele kulturowe i środki ich re-
alizacji, mając świadomość, że nie będą w stanie ich zaspokoić. Postrzegani 
są oni jako społeczni dewianci, „nieproduktywne obciążenie”12. Stają się 
wyrzutkami, odmawiając starania się o osiągnięcie społecznie zdefiniowa-
nego sukcesu.

Z kolei bunt, to odrzucenie społecznych wartości, ale z założeniem dą-
żenia do zastąpienia ich nowym układem aksjologicznym. „Zakłada to – 
pisał Merton – wyobcowanie z panujących celów i wzorców, które uznawa-
ne są za czysto arbitralne”13. Merton odróżnia go także od resentymentu, 

 9 Ibidem, s. 99.
10 R.K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, tłum. E. Morawska, J. Wer-

tenstein-Żuławski, Warszawa 2002, s. 205–221.
11 Ibidem, s. 218, podkr. oryg.
12 Ibidem.
13 Ibidem, s. 220.
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który według niego „nie obejmuje autentycznej zmiany wartości”14. Bun-
townicy tworzą alternatywną strukturę, która ma zastąpić wadliwe status 
quo, a zarazem umożliwić zaspokojenie potrzeb. Przyjęta przez protagoni-
stę powieści graficznej V jak Vendetta postawa nosi wszelkie znamiona bun-
tu, gdyż pragnie on zmienić obowiązujący w społeczeństwie faszystowski 
ideał społeczny na anarchistyczny, jako że ten ostatni umożliwi zaspokoje-
nie najważniejszej z potrzeb – wolności.

Sprzeciw. Protagonista powieści graficznej V jak Vendetta stosuje for-
my sprzeciwu od bardziej pokojowych do radykalnych, nieakceptowanych 
w reżimach demokratycznych. V nie waha się dokonać politycznych za-
bójstw czy wysadzić rządowych budynków. Spośród znanych form oporu 
wybiera te, które jego zdaniem wywołają największy rezonans w społe-
czeństwie, co może zwiększyć efektywność podejmowanych przez niego 
działań.

Thomas N. Ratliff i Lori L. Hall w artykule Practising the Art of Dissent: 
Toward a Typology of Protest Activities in the United States zaproponowali 
typologię różnorodnych form protestu w zależności od ich charakteru,  
a także stosowanych sposobów wyrażania niezadowolenia15. Autorzy typo-
logii oparli się na założeniu, że każdy sposób protestu jest rodzajem „sztu-
ki” w dwojakim znaczeniu. Jest ona bowiem wykorzystywana w czasie 
protestów, a także wystąpienia protestujących odwołują się do wzbudzania 
i ukierunkowania emocji, tak jak w sztuce, tylko związanych z potrzebą 
społecznej zmiany16. Udało im się wyróżnić sześć kategorii aktów oporu. 
Autorzy typologii zwracali także uwagę na trudności związane z monito-
rowaniem tych działań ze strony aparatu władzy. Warto przyjrzeć się tej 
typologii oraz umieścić w jej ramach działania podejmowane przez V,  
z których część zostanie poddana dalej głębszej analizie.

Pierwsza kategoria, określana mianem symboliczne i artystyczne (Literal 
Symbolic, Aestehtic and Sensory) obejmuje działania, które łączy zastoso-
wanie sztuki jako metody protestu. Kontestatorzy przygotowują spektakle, 

14 Ibidem.
15 T.N. Ratliff, L.L. Hall, Practising the Art of Dissent: Toward a Typology of Protest Activi-

ties in the United States, „Humanity & Society” 2014, Vol. 38, No. 3, s. 268–294.
16 Ibidem, s. 270–271.



222 Rozdział 6

plakaty, wygłaszają mowy, tańczą, rozdają ulotki i pamflety17. Do tej kate-
gorii zaliczyć także można takie formy, jak petycje, listy czy protest songi18.

Druga kategoria obejmuje akty związane z zajmowaniem określonej, 
najlepiej symbolicznej, przestrzeni w pewnym czasie. Autorzy określają ją 
mianem przemieszczania się w przestrzeni (Movement in Space)19. W ra-
mach tej formy protestu mieszczą się takie działania, jak marsze, pikiety, 
parady, zorganizowane przejazdy rowerami lub innymi środkami komuni-
kacji. Przykładem tego rodzaju działania może być choćby Marsz na Wa-
szyngton z 28 sierpnia 1963 roku czy Marsze z Selmy do Montgomery, 
które odbyły się w marcu 1965 roku.

Trzecia kategoria form protestu, określana mianem podniosłość i świę-
tość (Solemnity and the Sacred)20, obejmuje działania związane, czasem po-
wierzchownie, z pierwiastkiem religijnym. Autorzy typologii wymieniają 
wśród nich „czuwanie, modlitwy, protest w formie nabożeństw, palenia 
świec, drogi krzyżowej, strajku głodowego, składania wieńców, minuty ciszy 
oraz błogosławieństwa”21.

Kolejną z wymienionych przez Ratliffa i Hall kategorii jest obywatelskie 
nieposłuszeństwo (Civil Disobedience)22. Autorzy definiują ją bardzo szero-
ko, włączając w nią, obok klasycznych form obywatelskiego nieposłuszeń-
stwa, działania takie jak sit-ins, die-ins, fish-ins czy choćby okupowanie 
budynków. Według nich tym, co łączy formy obywatelskiego nieposłu-
szeństwa, jest ignorowanie prawa bądź nakazów ze strony władz. Tym, co 
odróżnia różne formy obywatelskiego nieposłuszeństwa od pospolitego 
przestępstwa jest jawność działań oraz świadomość możliwego wymierze-
nia kary za ten czyn.

Piątą kategorią form protestu społecznego jest ten realizowany w ra-
mach politycznych konwencji i instytucji (Institutional and Conventional)23. 

17 Ibidem, s. 276–281.
18 Ta ostania forma była szczególnie popularna w ramach kontrkultury lat sześćdzie-

siątych dwudziestego wieku. Szerzej: H. Phull, Story behind the Protest Song: A Reference 
Guide to the 50 Songs That Changed the 20th Century, Westport, CT 2008.

19 T.N. Ratliff, L.L. Hall, Practising the Art of Dissent, s. 281.
20 Ibidem, s. 281–282.
21 Ibidem, s. 281.
22 Ibidem, s. 282–283.
23 Ibidem, s. 282.
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Kategoria ta obejmuje wszelkie usankcjonowane prawnie formy protestu 
realizowane w ramach ruchów społecznych, z zaangażowaniem środków 
typowych dla procesów politycznych. Z kolei ostatnia z wymienionych 
przez Ratliffa i Hall kategorii sprzeciwu określona jest mianem przemoc  
i groźby (Violence and Threats)24. Opisuje akty, które obejmują groźbę uży-
cia przemocy, a także jej przejawy pod różnymi postaciami, jednak nie tak 
radykalne, jak terroryzm25.

W powieści graficznej V jak Vendetta pozostawianie w publicznych 
miejscach swojego symbolu, wygłoszone orędzie, a także ochrona dóbr 
kultury przez V w Galerii Cieni należy zaliczyć do kategorii sprzeciwu 
symbolicznego i artystycznego. Reszta jego działań wymierzonych w reżim 
Norsefire powinna być określona jako przemoc i groźby.

6.2. Bunt

Metody oporu wobec reżimu partii Norsefire stosowane przez V są, jak 
wspominałem wcześniej, różnorodne i nie zawsze wiążą się z użyciem prze-
mocy. Równie ważne, co ukazanie sposobów podminowywania władzy 
Adama Susana i jego współpracowników, jest przyjrzenie się motywom, 
które V pchnęły do oporu. Znając podłoże sprzeciwu łatwiej będzie zrozu-
mieć skomplikowany schemat zaplanowanej i prowadzonej przez V z żela-
zną konsekwencją vendetty. Jednym z ważnych elementów jest ochrona 
kulturowego dziedzictwa dla kolejnych pokoleń, zachowanie różnorodno-
ści świata, którą Norsefire próbuje zastąpić jednorodnością.

Protagonista V jak Vendetta rozumie siłę mediów jako narzędzia walki 
politycznej. Pragnąc dotrzeć do Brytyjczyków, przejmuje rządową telewi-
zję i wygłasza orędzie do obywateli, w którym wyjaśnia im cele swojego 
działania, a także piętnuje błędy społeczeństwa, które poddało się domina-
cji partii Norsefire. V znakomicie pojmuje sposób funkcjonowania reżimu 
Norsefire. Zna stosowane przez państwo technologie, potrafi je przejąć  

24 Ibidem, s. 283.
25 Może to wynikać z tego, że badania będące podstawą dla ich typologii oparte są na 

analizie przypadków protestów w społeczeństwie demokratycznym, w którym realność 
zmian przeprowadzanych w pokojowy sposób jest większa niż w przypadku reżimów auto-
rytarnych i totalitarnych.
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i wykorzystać do własnych celów. Ponadto doskonale rozumie, jakie ele-
menty struktury władzy należy zainfekować, aby polityczny organizm opar-
ty na faszystowskiej ideologii zaczął niedomagać.

Zemsta. Powieść graficzna V jak Vendetta jest opowieścią o zemście jed-
nostki skrzywdzonej przez tyrańską władzę. Trauma związana z osadzeniem 
w obozie przesiedleńczym w Larkhill oraz fakt poddania V eksperymen-
tom medycznym wydają się wystarczającym uzasadnieniem dla odwetu na 
oprawcach. Prowadząc śledztwo w sprawie V, inspektor Finch i jego part-
ner Dominic stopniowo odkrywają motywację protagonisty V jak Vendetta. 
Młody policjant podrzuca doświadczonemu koledze pomysł, który dopro-
wadza ich do odkrycia prawdy. Przeglądając wyniki wyszukiwania z syste-
mu Fatum, Finch stwierdza: „To genialne Dominicu. Genialne. Pójdźmy 
dalej tym tropem... Sprawdźmy, czy któraś z dziesięciu ofiar była w obo-
zie... Chwileczkę... Jest!” Widzą nazwisko na ekranie. Dominic pyta: „Lilli-
man?” Finch potakuje i dalej głośno myśli: „To biskup. Chryste. Stary chy-
ba to rozgryzłeś. To może być zbieg okoliczności, ale dotąd nie mieliśmy 
lepszego tropu. Prothero też był w Larkhill. W tym obozie pracowały dzie-
siątki ludzi. Możemy ich przesłuchać i zobaczyć, co jeszcze się pojawi. Fa-
tum może nam podać listę nazwisk. Czekaj...” Po chwili na ekranie pojawia 
się lista nazwisk, jednak nie taka jakiej oczekiwał Finch. „Do diabła.... – 
Stwierdza – Zmarł... Zmarł... Zmarł. Nie żyją Dominicu. Wszyscy nie ży-
ją”26. V zabił lub doprowadził do szaleństwa prawie wszystkie osoby zwią-
zane z obozem, którego był więźniem.

Yair Naumann twierdzi, że zemsta V wydaje się być „bardzo głęboko 
bezosobowa”27. V jawi się jako mściciel działający w imię wspólnoty i wyż-
szych wartości, a nie osoba, która ma osobiste powody do odwetu. Poza 
tym przybiera on maskę historycznej postaci, chowając się za dawaną 
przez nią anonimowością i dehumanizującym złowieszczym uśmiechem. 
Jednak można także przyjrzeć się zemście dokonywanej przez V przez 
pryzmat odniesienia do losów Edmunda Dantesa, bohatera powieści Hra-
bia Monte Christo28. V, podobnie jak Edmund Dantes, zostaje niesłusznie 

26 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 69.
27 Y. Neuman, On Revenge, „Psychoanalysis, Culture & Society” 2012, Vol. 17, No. 1, s. 10.
28 Dzieło Aleksandra Dumasa można znaleźć na półce z książkami w Galerii Cieni, 

vide: A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 18. Powieść Hrabia Monte Christo 
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wtrącony do więzienia. Dantes czerpie siłę, aby przetrwać inkarcerację  
w twierdzy If z przyjaźni ze współwięźniem, księdzem Farią, który staje się 
mentorem młodzieńca oraz udostępnia mu wiedzę o lokalizacji skarbu. 
Dla V korespondencja od Valerie stanowi odpowiednik więziennej przy-
jaźni.

Obaj po ucieczce z więzienia/obozu przesiedleńczego postanawiają wy-
równać rachunki ze swoimi prześladowcami. Dantes, przybrawszy tożsa-
mość hrabiego Monte Christo, dokonuje zaplanowanej w najmniejszym 
szczególe zemsty na osobach, za sprawą których trafił do więzienia. Podob-
nie V, który jednak zwraca się nie tylko przeciwko konkretnym osobom, 
ale i przeciw organizacji politycznej. Obaj porzucają dawne tożsamości, 
ukrywając je pod maskami. Obydwoma targają także dylematy związane  
z moralnymi aspektami podejmowanych działań.

Umberto Eco, pisząc o archetypie reprezentowanym przez bohatera po-
wieści francuskiego pisarza, stwierdził: „Dumas tworzy nielogiczną, rozedr-
ganą psychologię nadczłowieka, rozdartego pomiędzy upajającą wszechmo-
cą (zawdzięczaną pieniądzom i władzy) a przerażeniem własną uprzywilejo-
waną rolą, czyli krótko mówiąc, udręczonego wątpliwościami i czerpiącego 
pocieszenie ze świadomości, że jego wszechmoc bierze się z cierpienia. (...) 
Hrabia Monte Christo jest także (nomen omen) Chrystusem, odpowiednio 
diabolicznym, który zostaje złożony do grobu w twierdzy If, padłszy ofiarą 
ludzkiej niegodziwości, a potem opuszcza go, aby sądzić żywych i umar-
łych w glorii odnalezionego skarbu, nie zapominając jednak, że jest synem 
człowieczym”29. Rewolta V nie ma sama z siebie religijnego wymiaru. Jej 
celem jest obudzenie z letargu ducha brytyjskiego społeczeństwa, który 
ograniczany jest przez zakazy religijnie motywowanej władzy. V jednak de-
cyduje się ponieść najwyższą ofiarę, aby przywrócić społeczeństwu wolność.

jest słabo widoczna, część tytułu skrywa się w cieniu ręki V. Dostrzec można jedynie słowo 
Monte. W filmowej adaptacji powieści graficznej odniesiono się silnie do filmu Hrabia 
Monte Christo z 1934 roku. Szeroko o związkach pomiędzy postaciami V i hrabiego Mon-
te Christo, vide: J.R Keller, «V for Vendetta» as Cultural Pastiche. A Critical Study of the 
Graphic Novel and Film, London–Jefferson, NC 2008, s. 78–89.

29 U. Eco, Pochwała «Monte Christo», tłum. J. Wajas, w: idem, Po drugiej stronie lustra 
i inne eseje. Znak, reprezentacja, iluzja, obraz, Warszawa 2012, s. 207; także: idem, Superman 
w literaturze masowej. Powieść popularna: między retoryką a ideologią, tłum. J. Ungiewska, 
Kraków 2008, s. 125–128.
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Tobias Ebbrecht przyrównuje moment wyłonienia się V z płomieni do 
narodzin superbohatera, gdzie „wizualizacja eksterminacji zostaje prze-
kształcona w symbol narodzin superbohatera”30. Przemiana obiektu nr 5  
w V dokonuje się w podobny sposób jak w przypadku licznych komikso-
wych superbohaterów, którzy zyskują niezwykłe zdolności w wyniku eks-
perymentów lub przypadkowego kontaktu z substancjami wpływającymi 
na ich organizm31. V także został obdarzony nadzwyczajnymi zdolnościa-
mi. Jednak jego celem nie jest podtrzymanie status quo, jak w przypadku 
wielu komiksowych superbohaterów, a jego obalenie32.

Przedstawiciele reżimu próbują przeniknąć zagadkę tożsamości V, za-
czynając od jego motywacji. Thomas Pynchon w wydanej w 1963 roku 
powieści V.33 przedstawił poszukiwania tytułowej postaci, które można od-
czytać jako paralelę poszukiwań tożsamości i znaczenia bohatera powieści 
graficznej Moore’a i Lloyda. V czyta powieść Pynchona, cytując z niej frag-
ment, który podkreśla enigmatyczną naturę jego samego: „«Więcej się 
skrywa za i wewnątrz V, niż ktokolwiek z nas podejrzewał. Nie kim, ale 
czym ona jest»”34. Postać zamaskowanego mściciela cały czas pozostaje 
niejednoznaczna, co zresztą koresponduje z intencjami scenarzysty po-
wieści graficznej, który w jednym z wywiadów stwierdził: „Wolę sprawiać, 
aby moi bohaterowie byli bardziej niejednoznaczni, trochę chropowaci. 
Nie ma wielu ludzi, którzy byli by tacy dobrzy. Nie spotykasz ich, a jeśli 
nawet, to nie są zbyt interesujący”35.

30 T. Ebbrecht, Migrating Images: Iconic Images of the Holocaust and the Representations 
of War in Popular Film, „Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies” 2010,  
Vol. 28, No. 4, s. 101.

31 Serum powodujące zmiany w organizmie wstrzyknięto Steve’owi Rogersowi zamie-
niając go w Kapitana Amerykę, z kolei ugryzienie przez radioaktywnego pająka spowodo-
wało metamorfozę słabeusza Peter Parkera w Spider-Mana. To tylko dwa wybrane spośród 
wielu przykłady superbohaterskich genez.

32 Superbohaterowie zazwyczaj działają w obronie pewnego porządku, nawet jeśli ich 
działania wykraczają poza przyjęte w danym społeczeństwie normy prawne. Vide: I. Gar-
lington, R for Reappropration: The Function of Utopia in the Superhero Narrative of Alan 
Moore, „Osaka Literary Review” 2012, No. 50, s. 67–68, 70–74, https://ir.library.osaka-u.ac. 
jp/repo/ouka/all/25137/OLR50–067.pdf, dostęp: 25.04.2018.

33 Powieść ta znajduje się na półce z książkami w Galerii Cieni, vide: A. Moore (scen.), 
D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 18.

34 Ibidem, s. 64.
35 A. Moore (w rozmowie z Davidem Roachem, et. al.), Gary Leach and Alan Moore,  

w: Alan Moore: Conversations, ed. Eric L. Berlatsky, Jackson 2012, s. 20.
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Zapytany przez Evey o swoje imię, ten odpowiada: „Nie mam imienia. 
Możesz mi mówić «V»”36. Przyjęcie nowego imienia można tu odczytać 
jako próbę nowego samookreślenia. Tożsamość protagonisty powieści gra-
ficznej V jak Vendetta pozostaje niewyjaśniona. Czytelnicy nigdy nie wi-
dzą twarzy V. Jedynie Lewis Prothero i Delia Surridge mają okazję się jej 
przyjrzeć37. Delia Surridge widzi także twarz odmienionego V tuż przed 
swoją śmiercią, a na jej widok stwierdza tylko „Jaka piękna...”38

Inspektor Finch początkowo uważa V za psychopatę, co, wedle opinii 
Susana uniemożliwia negocjacje z nim, jak ze zwyczajnym terrorystą39. 
Finch przerażony jest okrucieństwem i metodycznością działania V: „Wi-
działem gorsze rzeczy. W sensie fizycznym. Jak mówię, niepokoi mnie aspekt 
mentalny... Jego podejście do zabijania. Pomyśl o tym. Zabił ich bezwzględ-
nie, skutecznie i minimalnym wysiłkiem. Niezależnie od ich wad, byli isto-
tami ludzkimi... – i kontynuuje – ...a on zarżnął ich jak bydło!”40 Użycie 
słowa „bydło”, wobec określenia przez doktor Surridge obiektów jej badań 
jako stadka, pogłowia, nie wydaje się przypadkowe. V potraktował przed-
stawicieli reżimu w ten sam sposób, jaki oni traktowali więźniów w Lark-
hill. Aż do zrozumienia prawdziwych intencji V, Finch będzie postrzegał 
go jako osobę niespełna rozumu41.

Galeria Cieni. Uratowaną z rąk funkcjonariuszy Palca Evey jej wybaw-
ca zabiera do swojej podziemnej kryjówki. Dziewczyna jest oszołomiona 
po wydarzeniach, które miały miejsce, a jednocześnie zaskoczona wysma-
kowanym przepychem miejsca, do którego trafiła z zawiązanymi oczami. 
Zaniepokojona Evey pyta V: „Wiem, że musiałeś mieć powód, żeby zawią-
zać mi oczy, kiedy mnie tu przyprowadziłeś, ale mógłbyś mi chociaż po-
wiedzieć, gdzie jesteśmy? Ciągle w Londynie?”. Jedynym, co Evey usłyszy 
będzie: „Jesteśmy w Galerii Cieni. To mój dom. Podoba Ci się? Sam go 

36 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 26, podkr. oryg.
37 Ibidem, s. 81.
38 Ibidem, s. 75. Podczas pobytu w Larkhill wyrażała się o aparycji Obiektu nr 5 ina-

czej: „Ma bardzo brzydką twarz” (s. 81).
39 Ibidem, s. 30.
40 Ibidem, 24, podkr. oryg.
41 Co doprowadzi do jego konfliktu z kierownikiem policji politycznej Peterem Creedym, 

który widział w V zwykłego terrorystę, vide: ibidem, s. 119–122.



228 Rozdział 6

zbudowałem, wiesz?”42 V nie zamierza ujawniać lokalizacji swojej siedziby, 
przynajmniej na tym etapie relacji z Evey.

Evey zauważa także, że siedziba V wypełniona jest dziełami sztuki. Za-
skoczona dziewczyna stwierdza: „To... To niewiarygodne! Wszystkie te ob-
razy i książki... Nie wiedziałam nawet, że są takie rzeczy”, na co V odpo-
wiada: „Nie mogłaś wiedzieć. Oni wyplenili kulturę... Odrzucili ją jak pęk 
zwiędłych róż...”43 Niekontrolowany, pełen różnorodności świat kultury 
stanowi zagrożenie dla spoistości faszystowskiego społeczeństwa. Groma-
dząc dzieła sztuki w Galerii Cieni, V chroni dobra kultury, które zostałyby 
zniszczone lub w inny sposób ukryte przed wzrokiem obywateli. W tym 
sensie schronienie V stanowi miejsce kulturowej rewolucji, o konserwa-
tywnym charakterze, gdyż jego celem jest ocalenie reliktów przeszłości.

Galeria Cieni jest miejscem, jak podkreśla Keller, opozycji wobec jed-
norodności kultury hegemonicznej. „Jest sama w sobie różnorodna, wnosi 
przebłysk wielości spojrzeń na świat i intelektualnych, kulturowych, este-
tycznych episteme, wzajemnie rzucających na siebie cienie”44. V próbuje 
ocalić różnorodność i bogactwo kulturowe, które karmiło społeczeństwo, 
a zostało skazane na odrzucenie, gdyż prezentowało potencjalnie wywro-
towe treści.

Galeria Cieni to miejsce, gdzie zapomniane dzieła sztuki45 czekają na 
kolejne pokolenia, które – wyzwolone – będą mogły powrócić do swoich 
kulturowych korzeni. Protagonista V jak Vendetta pragnie ocalić pozosta-
łości społeczeństwa, w którym wolność była jedną z najważniejszych war-
tości. Jego podziemna kryjówka staje się centrum kulturowego undergro-
undu, alternatywnego świata estetycznych wartości i symboli, które mogą 
przydać się przy budowie społeczeństwa wolnych ludzi.

Z perspektywy historycznej Galeria Cieni stanowi odpowiednik schro-
nień dla katolików, a zwłaszcza katolickich duchownych w czasach refor-
macji w Anglii. Mogli się w nich ukrywać, uchodząc przed prześladowa-

42 Ibidem, s. 18, podkr. oryg.
43 Ibidem, podkr. oryg.
44 J.R. Keller, «V for Vendetta» as Cultural Pastiche, s. 26, podkr. oryg.
45 Szczegółowo o Galerii Cieni, jej znaczeniu i zebranych tam dziełach pisze J.R. Keller, 

vide: ibidem, s. 165–190. Jego rozważania dotyczą zarówno filmu, jak i powieści graficznej.
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niami46. Kryjówka V też jest miejscem, w którym można schronić się przed 
politycznymi represjami. W tym kontekście siedziba V jawi się jako dobre 
miejsce (eutopia), które występuje w ramach narracji zaliczanych do dys-
topii krytycznych.

Kultura dostarcza V także repertuaru znaczeń, które zamaskowany re-
beliant jest w stanie wykorzystać w ramach aktów walki z reżimem. Daje 
mu możliwość zamienienia oporu w formę sztuki. „Ty i ja, Evey – mówi 
onieśmielonej Evey. – Ty i ja kontra świat! Cha, cha, cha, cha! Melodramat, 
Evey! Czy to nie dziwne, jak życie zmienia się w melodramat?” Evey prze-
rywa mu na moment pytaniem: „To dla ciebie bardzo ważne, prawda? 
Wszystkie te teatralne rzeczy?” V tłumaczy swojej podopiecznej: „To jest 
wszystkim, Evey. Idealne wejście, wielka iluzja. To jest wszystkim. – I za-
mierzam rozbawić wszystkich widzów. Widzisz, zapomnieli o dramacie. 
Porzucili swoje scenariusze, gdy świat zdychał w blasku nuklearnych re-
flektorów. Przypomnę im o melodramacie. O podrzędnych teatrach i gro-
szowych przedstawieniach. Widzisz, Evey, cały świat to scena. A wszystko 
inne... ... to wodewil”47. Mówiąc to przywdziewa maskę i udaje się na spo-
tkanie z dawnym komendantem obozu przesiedleńczego w Larkhill48.

Orędzie. Jednym z elementów podważających hegemonię informacyj-
ną rządów partii Norsefire jest przejęcie przez V stacji telewizyjnej NTV  
w celu wyemitowania przesłania do mieszkańców Londynu. V wybiera mo-
ment największej oglądalności, podczas emisji popularnych seriali, o któ-
rych pisałem w rozdziale czwartym. Po chwilowej przerwie w nadawaniu, 
która zaniepokoiła pokazywanych w pojedynczych kadrach londyńczy-
ków, na ekranie pojawia się V siedzący w fotelu. Na czarnym tle za jego 
plecami widnieje żółty napis VTV49.

V rozpoczyna swoją przemowę: „Dobry wieczór, londyńczyku. Uzna-
łem, że czas pogadać. Siedzisz wygodnie? No to zaczynam”50. Pierwsze słowa 

46 Ibidem, s. 25. W serialu Spisek prochowy ukazano rewizję domostwa w poszukiwa-
niu tego rodzaju kryjówek.

47 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 30.
48 O ich konfrontacji pisałem w poprzednim rozdziale.
49 Podobny styl można zauważyć w niektórych komunikatach nadawanych przez hack-

tywistów z Anonymous.
50 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 112.
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emisji nawiązują do dobrze znanych mieszkańcom stolicy słów Głosu Fa-
tum, którymi otwierał on swoje przemówienia. V zdaje się na początku 
budować poczucie komfortu u widzów, z którego strefy zostaną później 
wytrąceni.

„Pewnie zastanawiasz się – kontynuuje V, – czemu spotykamy się dziś 
wieczorem. Widzisz nie jestem zadowolony z twoich ostatnich osiągnięć... 
Niestety opuściłeś się w pracy i... ...I, cóż, zastanawialiśmy się, nad twoim 
zwolnieniem”. V spodziewa się zaskoczenia ze strony widzów, więc kolejna 
jego wypowiedź ma charakter pozornie uspokajający: „Oj, wiem, wiem. 
Jesteś w firmie od dawna. Prawie... Niech pomyślę. Prawie dziesięć tysięcy 
lat! Niech mnie, ale ten czas leci... Wydaje się, jakby to było wczoraj...51 
Pamiętam dzień, w którym zacząłeś pracę, schodząc z drzewa młody i zde-
nerwowany. We włochatej ręce trzymałeś kość... «Od czego mam, zacząć, 
Sir?» spytałeś żałośnie”52. Za siedzącym w fotelu V pojawia się głowa szym-
pansa. „Dokładnie pamiętam – kontynuuje V – swoje słowa. «Tam jest stos 
jaj dinozaura, młodzieńcze», powiedziałem z ojcowskim uśmiechem. «Za-
cznij ssać»”53.

„Długa droga za nami, prawda? I tak. Tak, masz rację. Przez cały ten 
czas nie opuściłeś ani jednego dnia. Brawo, dobry, wierny sługo. Proszę, 
nie myśl, że zapomniałem o twoich znakomitych osiągnięciach, albo o bez-
cennym wkładzie, jaki miałeś w firmę... Ogień, koło, rolnictwo... Imponu-
jąca lista, stary. Szalenie imponująca. Nie zrozum mnie źle”54. Niezwykłe 
osiągnięcia zespołu ludzkiego symbolizuje pojawienie się w kadrze mate-
riału ukazującego spacer Neila Armstronga po księżycu.

Jednak współpraca nie przebiegała bez problemów. „Nie uciekniemy 
od tego mówi V. – A wiesz, co było ich głównym źródłem? Powiem ci... 
Wynikały z twojej głębokiej niechęci do dopasowania się do firmy. Nie 
chcesz wziąć na siebie prawdziwej odpowiedzialności, ani być swoim wła-
snym szefem. Bóg wie, że dostawałeś wiele szans”55. Przemowa V jak, za-

51 Kiedy V mówi te słowa, w kadrze widać wściekłego Susana walącego ręką w blat 
biurka.

52 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 113.
53 Ibidem, s. 113. Kiedy V wygłasza tę część swojego orędzia służby policyjne otaczają 

budynek NTV.
54 Ibidem, s, 113–114, podkr. oryg.
55 Ibidem, s. 114, podkr. oryg.
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uważa Luís Silveiro porównujący filmowe i komiksowe orędzie, wskazuje że 
w obu tych tekstach główny bohater stosuje inne metody perswazji w sto-
sunku do widzów. Komiksowy V przyjmuje pozę nauczyciela pouczającego 
z góry poszukujących oświecenia uczniów, z kolei filmowy V jest pełnym 
pasji buntownikiem56. Z drugiej strony przemówienie V przypomina repry-
mendę udzielaną niesubordynowanym pracownikom, którzy nie są w sta-
nie podjąć się działań wymagających od nich inicjatywy i odpowiedzial-
ności57.

„Raz za razem – kontynuuje swój pełen niezadowolenia wywód V – 
proponowaliśmy ci awans i zawsze odmawiałeś. «Nie dałbym sobie rady, 
szefie», marudziłeś. «Znam swoje miejsce»”58. Akceptacja poddaństwa była 
łatwiejsza od podjęcia próby samodzielnego działania: „Bądźmy szczerzy, 
nie starasz, prawda? Widzisz, stoisz w miejscu o wiele za długo i to zaczyna 
się odbijać na twojej pracy... A także, dodam, na ogólnych standardach two-
jego zachowania”59. Działania ludzkości dalekie były od pokojowej współ-
pracy. V zarzuca swoim słuchaczom: „Ciągłe sprzeczki na terenie fabryki 
nie umknęły mojej uwagi... ...Podobnie jak niedawne awantury w stołów-
ce”60. Kiedy w mówi te słowa, w tle pojawia się zdjęcie czołgu albo pojazdu 
opancerzonego kierującego się w stronę tłumu ludzi.

Nie jest to koniec tyrady V: „No i oczywiście... Hmm. Naprawdę nie 
chciałem podnosić tej kwestii, ale... Widzisz, doszły mnie niepokojące po-
głoski o twoim życiu osobistym. Nie, nieważne, kto mi powiedział. Żad-
nych nazwisk.... O ile wiem, nie umiesz porozumieć się z małżonką. Po-
dobno się kłócicie. Krzyczycie. Wspomniano o aktach przemocy. Wiem  
z wiarygodnego źródła, że zawsze krzywdzisz tę, którą kochasz... ...Tę, któ-
rej wcale nie powinieneś krzywdzić”61. Trudne relacje małżeńskie opisane 

56 L. Silveiro, «9 to 7». Considerations on «V for Vendetta»: Book and Film, praca dyplo-
mowa, Lisboa 2010, http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/4271/1/ulfl 072368_tm.pdf, 
dostęp: 26.08.2013, s. 45–50.

57 Kiedy V wygłasza ten fragment orędzia policja przypuszcza szturm na budynek NTV.
58 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 114.
59 Ibidem, s. 114–115.
60 Ibidem, s. 115.
61 Ibidem. Ostatnie zdania cytatu to słowa otwierające piosenkę You Always Hurt the 

One You Love napisaną przez Allana Robertsa i Doris Fisher wykonywaną między innymi 
przez The Mills Brothers.
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przez V wydają się dotyczyć relacji pomiędzy władzą a społeczeństwem. 
Mogą też być zapowiedzią końca dobrych relacji pomiędzy Adamem Susa-
nem a Fatum.

„A co z dziećmi? – Nie przestaje V – Jak dobrze wiesz, dzieci zawsze 
cierpią. Biedne maluchy. Co mają o tym myśleć? Co mają sądzić o twojej 
brutalności, rozpaczy, tchórzostwie i czule pielęgnowanej nietolerancji?” 
Te wypowiedzi zilustrowane są zestawionymi w dwóch kadrach wizerun-
kami zaniepokojonego dziecka i szturmu służb policyjnych na korytarze 
stacji telewizyjnej. „Doprawdy, to nic dobrego, nie?”62 – podsumowuje V,  
a towarzyszy temu kadr ze zbliżeniem wściekłej twarzy mundurowego re-
żimu Norsefire.

„Tak jak nie jest niczym dobrym zrzucanie winy za spadek standardów 
pracy na złe zarządzanie... – wskazuje V kierując palec w stronę widzów – 
...Chociaż zarządzanie jest bez wątpienia bardzo złe” – i dodaje – „Właści-
wie po co tak owijać w bawełnę... Zarządzanie jest koszmarne!”63 Wypo-
wiedzi tej towarzyszy wizerunek Adama Susana oglądającego przemówie-
nie, będącego głównym oskarżonym. „Mieliśmy cały poczet – kontynuuje V 
– malwersantów, oszustów, kłamców i szaleńców, podejmujących serię kata-
strofalnych decyzji. To czyste fakty”64. W tle za stojącym w centrum kadru 
V znajdują się zdjęcia twarzy czterech przywódców totalitarnych bądź au-
torytarnych reżimów: Adolfa Hitlera, Józefa Stalina, Benito Mussoliniego 
oraz czwartego, któremu część twarzy zasłania dymek ze słowami główne-
go bohatera. Wizerunek ten zdaje się przypominać brytyjskiego faszystę 
Oswalda Mosleya, jednak nie można mieć co do tego pewności. Jak za-
uważa Paul Moffet zasłonięcie czwartej twarzy to celowy zabieg, by można 
było umieścić w tym miejscu dowolnego autorytarnego przywódcę65.

Kolejne oskarżenie V jest jeszcze poważniejsze: „Ale kto ich wybrał?”66 
Odpowiedź Moore i Lloyd sugerują zawartością kadru, w którym możemy 
dostrzec siedzącą przed telewizorem typową brytyjską rodzinę. Faszystow-

62 Ibidem, s. 116.
63 Ibidem, podkr. oryg.
64 Ibidem.
65 P. Moffett, U for Utopia: The Dystopian and Eutopian Visions in Alan Moore and 

David Lloyd’s «V for Vendetta», „Journal of Graphic Novels and Comics” 2017, Vol. 8, No. 1, 
s. 51–52.

66 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 116.



233Sprzeciw, terroryzm, tyranobójstwo

scy przywódcy, jak Adolf Hitler, zdobywali władzę, wykorzystując demo-
kratyczne procedury. „To byłeś ty! – Oskarża V – Ty zatrudniłeś tych ludzi! 
Ty dałeś im władzę podejmowania decyzji za ciebie! Chociaż przyznaję, że 
każdy może się pomylić, to popełnianie tych samych zabójczych błędów 
stulecie po stuleciu zakrawa na premedytację”67. Historia, jak sugerują 
Moore i Lloyd, wkładając w usta V te słowa, nie jest dobrą nauczycielką,  
a jednostki gotowe były raz za razem ufać demagogom, zamiast samo-
dzielnie zadbać o swoją egzystencję.

Sytuacja była o tyle zła, że wybrani do rządzenia pozbawieni byli wyma-
ganych kompetencji. „Popierałeś tych – zarzuca społeczeństwu V – wred-
nych dyletantów, którzy zasiali zamęt w twoim życiu zawodowym. Bez 
szemrania wykonywałeś ich bezsensowne rozkazy. Pozwoliłeś im wypełnić 
swoje miejsce pracy niebezpiecznymi i niesprawdzonymi maszynami. Mo-
głeś ich powstrzymać”68. W tle kolejnych kadrów pojawiają się zdjęcia  
z nazistowskiego wiecu, a także grzyb atomowy, co sugeruje, że konse-
kwencje zatrudniania dyletantów doprowadzą ludzkość do zagłady. Jed-
nak potrzeba poddania się autorytetowi, sugerują autorzy V jak Vendetta, 
była zbyt silna by działać bez przywódców.

Rozwiązanie było proste: nieposłuszeństwo. „Wystarczyło – stwierdza 
stanowczo V – powiedzieć «Nie». Brak ci kręgosłupa. Brak ci dumy. Prze-
stałeś stanowić wartość dla firmy”69. Kiedy V mówi te słowa do studia 
wkracza policja i otacza zamaskowaną postać. Przekaz jednak nie ustaje,  
a V postanawia dać adresatom swoich słów jeszcze jedną szansę: „Będę 
jednak hojny... Dostaniesz dwa lata by wykazać poprawę w swojej pracy. 
Jeśli do końca tego okresu nadal nie zechcesz wykorzystać danej ci szansy... 
...Zostaniesz zwolniony. To wszystko. Możesz wrócić do swoich zajęć” – 
zamyka swój przekaz V70. Kiedy bohater kończy nadawanie, strzelają doń. 
Wygląda na to, że V ginie.

Jednak śmierć V jest tylko mistyfikacją, kolejnym elementem jego spek-
taklu oporu. W tle orędzia Moore i Lloyd ukazują jego przygotowania do 
sfingowanej śmierci i moment, w którym planuje ucieczkę. Upozorowanie 

67 Ibidem, s. 117, podkr. oryg.
68 Ibidem, podkr. oryg.
69 Ibidem, podkr. oryg.
70 Ibidem, s. 117–118.
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śmierci ma mu pomóc w ucieczce, ma też uboczny efekt w postaci sprowo-
kowania konfliktu pomiędzy kierownikami Palca i Nosa, o czym wcześniej 
pisałem. Poprzez orędzie V autorzy V jak Vendetta pokazują jak bardzo ich 
zdaniem społeczeństwa skłonne są poddać się autorytarnej władzy w za-
mian za pozory spokoju. Jednak to poddanie, jak wskazują, oznacza dla 
ludzkości więcej klęsk niż sukcesów. Z wypowiedzi V wynika, że gdyby 
ludzie zbuntowali się przeciw polityce autorytarnych przywódców, to mo-
gliby stworzyć lepszy świat, o którym jednak V zbyt wiele londyńczykom 
nie opowiada.

Fatum niewierna. Jednym z kluczowych elementów oporu wobec reżi-
mu politycznego partii Norsefire jest przejęcie kontroli nad Fatum. Skutecz-
ne obalenie totalitarnej władzy możliwe jest bowiem, jak sugerują Moore  
i Lloyd, dzięki obróceniu narzędzi władzy przeciw niej. Jednak żeby tego 
dokonać, należy dogłębnie poznać jej mechanizmy, odkryć ich dysfunk-
cyjne elementy, a następnie wykorzystać je przeciw reżimowi. Jednym z prze-
jawów takiego działania jest „uwiedzenie” Fatum przez zamaskowanego 
buntownika.

Jak wspomniałem wcześniej, relacja Adama Susana i systemu kompute-
rowego Fatum ma charakter erotyczny. Wraz z rozwojem akcji obsesja Su-
sana się pogłębia. Przywódca Norsefire coraz bardziej pragnie otrzymać 
deklarację miłości ze strony maszyny. W otwierającej drugą księgę kabare-
towej piosence V śpiewa: „W snach sekretnych mocny uścisk zimnych ma-
szyn mu się jawi. Lecz kochanka rozczaruje. Nawet listu nie zostawi”71. 
Jednak pod koniec drugiej księgi Adam Susan z przerażeniem odkrywa, że 
na ekranie Fatum pojawiły się słowa „Kocham Cię”72.

Pojawienie się tego napisu pogłębia tylko obsesję przywódcy, który pra-
gnie by Fatum powtórzyła mu to wyznanie73. Jego stan zaczynają także za-
uważać najbliżsi współpracownicy. Susanowi wymyka się wyznanie miłości 
do Fatum w obecności kierownika Palca74, z kolei kontakt z nią przysparza 
mu ekstatycznych doznań, co niepokoi ochronę wodza75.

71 Ibidem, s. 91.
72 Ibidem, s. 177.
73 Pokazane jest jak klęczy przed jej monitorami.
74 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 190.
75 Ibidem, s. 196,
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Jednak prawda o relacjach Susan – Fatum okazuje się bardziej prozaicz-
na. Po zakończeniu jej symulowanej inkarceracji V stopniowo wtajemnicza 
Evey w swoje plany, pokazując jej kolejne pomieszczenia w Galerii Cieni. 
Podczas jednej z takich wypraw V tłumaczy domagającej się wyjaśnień co 
do jej celu Evey: „To moje tajne miłosne gniazdko, Eve. Prowadzę cię na 
spotkanie ze swoją kochanką. To poplątana i nieszczęśliwa historia o zdra-
dzonych sercach i źle ukierunkowanej lojalności. To nie ja pobłądziłem. 
Moją miłością była Temida. Wielbiłem ją, zaślepiony jej prawdziwością  
i urodą. Aż za moimi plecami związała się z mężczyzną, który ją plugawił  
i dręczył. Z kimś okrutnym i brutalnym. Zionącym wonią spalonych dzie-
ci. On ją zmienił. Zasmakowała w skórze, łańcuchach i pejczach. Nie było 
już Temidy, którą kochałem. Która miała tak łagodne oczy. Która stawiała 
tak drobne i ostrożne kroki... Przeobrażona patrzyła przez zmrużone szpa-
ry i miażdżyła dobrych ludzi ciężkim butem. Wyobraź sobie, że gdy się 
dowiedziałem o jej romansie... Czuje gniew i wstyd na myśl, że zadrwili ze 
wszystkiego, co kochałem. Moja Temida i jej prostacki ogier, tarzający się 
w zakrwawionej pościeli. Lecz ponoć wszystko wolno na wojnie i w miło-
ści. Tu jedno jest i drugie, więc rzucę zemsty kości. I chociaż rogi właśnie 
mnie tą zdradą przyprawiono, nie będę sam ich nosił. Podzielę się koroną. 
Mój rywal dom opuszczał, lecz żonę zostawiał. I pożałuje tego wnet... ...że 
rogi mi przyprawiał. I pożałuje tego, że skradł moją narzeczoną, gdy dowie 
się od ilu lat... ...Sypiałem z jego żoną”76. Kiedy V wypowiada te słowa, sie-
dzi w fotelu Susana na wprost ekranów Fatum. Zamaskowany rewolucjo-
nista poznał najbardziej skrywany sekret władzy i udało mu się przejąć 
kontrolę na systemem wytyczającym społeczne i polityczne zasady w ko-
miksowej Brytanii. Melodramatyczna przemowa V poprzedzająca ujaw-
nienie tego sekretu potwierdza wagę artystycznego wymiaru oporu wobec 
władzy.

V niczym koń trojański dostaje się tylnymi drzwiami do siedziby prze-
ciwnika77. Wnika do głównego ośrodka władzy, przejmuje kontrolę nad 

76 Ibidem, s. 200–201.
77 Termin koń trojański odnosi się do wirusa komputerowego dostającego się do syste-

mu tylnymi drzwiami. Jego nazwa zaczerpnięta została z Iliady Homera. Książkę greckiego 
epika można znaleźć na półce z książkami w Galerii Cieni, ibidem, s. 18. Z kolei w garde-
robie V wisi plakat filmu White Heat z 1949 roku opowiadający o gangsterze, którego 



236 Rozdział 6

ukochanym komputerem Adama Susana. Okazuje się, że od dłuższego czasu 
to V sabotował jego działania, stopniowo doprowadzając go do upadku. Jak 
ujął to sam Alan Moore: „Przyczyną, dla której fikcyjna krucjata V prze-
ciwko państwu jest w końcu udana, jest to, że państwo w «V jak Vendetta», 
polega na scentralizowanej sieci komputerowej, którą udaje się mu zhako-
wać. W 1981 roku to nie był oczywisty pomysł, ale uderzyło mnie, że takie 
rzeczy mogą nadejść”78. Jednak autor scenariusza V jak Vendetta nie zakła-
dał aż takiego obrotu spraw w sferze informatycznej, gdyż jak przyznał: 
„To było po prostu coś, co wymyśliłem, bo uważałem, że wniesie ciekawy 
wątek przygodowy. Minęło trzydzieści lat i oto żyjemy właśnie z tym”79.

Adam Susan zdaje sobie sprawę z „cudzołóstwa” Fatum. Do wniosku, 
że V zinfiltrował system, dochodzi także asystent inspektora Fincha Do-
minic. Kiedy dociera do gabinetu Głowy, obaj widzą wyświetlający się na 
monitorach symbol V80. Załamany i świadom rozpadu świata, który starał 
się stworzyć, Susan tuż przed udaniem się na wiec całuje monitor Fatum, 
wybaczając jej zdradę81.

Nie widzę, nie słyszę, straciłem mowę. Obok przejęcia Fatum V decy-
duje się obnażyć kolejne słabości reżimu Norsefire. Faszystowski aparat wła-
dzy nie jest w stanie rządzić bez propagandy oraz inwigilacji. Dlatego ko-
lejnym celem ataków V są Usta, Oko i Ucho. Bez nich totalitarne państwo 
nie jest w stanie działać. W Prologu trzeciej księgi V jak Vendetta V przy 
dźwiękach uwertury Rok 1812 Piotra Czajkowskiego niczym dyrygent or-
kiestry dokonuje skoordynowanych ataków na te służby.

Kiedy dzieło zostało dokonane, nadaje on przez radio komunikat do 
obywateli komiksowej Brytanii, który kończy stwierdzeniem: „Przez trzy 
dni wasze działania nie będą obserwowane”82. Powstaje pytanie, co obywa-
tele zrobią z nagle odzyskaną wolnością, brakiem kontroli ze strony pań-

upadek poprzedza infiltracja przez rządowego agenta, co też zdaje się być paralelą w sto-
sunku do działań V.

78 za: T. Lamont, Alan Moore – Meet the Man behind the Protest Mask, The Guardian, 
https://www.theguardian.com/books/2011/nov/27/alan-moore-v-vendetta-mask-protest, 
dostęp: 28.03.2012.

79 Ibidem.
80 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 209.
81 Ibidem, s. 229.
82 Ibidem, s. 187.
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stwa. Odpowiedź ukazana przez Moore’a i Lloyda to stopniowe rozluźnie-
nie barier wymuszonych panoptycznym nadzorem. Społeczeństwo krok 
po kroku przerywa narzuconą przez V ciszę, starając się sprawić, aby jego 
głos został usłyszany83.

Reakcje ludności są zresztą różnorodne. Można usłyszeć narzekania na 
brak nadawania programów, pomimo opłacania abonamentu. Zaskocze-
nie, nie zawsze pozytywne, że nie jest się obserwowanym. Dziewczynka na 
rowerowej przejażdżce pisze sprayem na asfalcie słowo „Pieprzyć”. Kiedy 
odjeżdża, na murze za nią widać namalowany symbol V. Dochodzi do gra-
bieży sklepów, a także coraz większych przejawów wrogości w stosunku do 
władz, które brutalnie pacyfikują społeczeństwo, odwołując się do jedynej 
skutecznej metody znanej autorytarnym reżimom: siły. Tylko ona i obec-
ność służb mundurowych są w stanie ograniczyć rodzący się chaos84.

W rozdziale tym cisza, postrzegana także jako milczenie, zostaje przez 
autorów V jak Vendetta, zestawiona z głosem, hałasem. Faszystowska wła-
dza opierała się ma milczącej akceptacji, której kres nadszedł. „Nie należy 
polegać – V tłumaczy swojej podopiecznej – na milczącej większości, Evey, 
bo cisza to delikatna rzecz... Jeden głośny dźwięk i już jej nie ma. Ale ludzie 
są tacy zastraszeni i niezorganizowani. Garstka może skorzystać z okazji  
i protestować, ale to będzie głos wołającego na puszczy. Hałas zależy od 
poprzedzającej go ciszy. Grzmot pioruna wstrząsa tym bardziej, im większy 
panował spokój. Nasi władcy od pokoleń nie słyszeli głosu ludu, Evey... ...A ten 
jest o wiele głośniejszy, niż im się wydaje”85. Milczenie, przyjmowane jako 
cicha akceptacja, może bowiem skrywać w sobie frustrację, z której jed-
nostki mogą nie zdawać sobie sprawy, do momentu, w którym pękną ba-
riery. Władza, która zadowala się ciszą, może zostać zmuszona pod wpły-
wem hałasu do weryfikacji swojej polityki lub do odejścia.

Wiarygodność. Totalitarna władza, która jawić ma się jako gwarancja 
bezpieczeństwa i ładu, musi przynajmniej stwarzać wrażenie zdolnej do 
ich utrzymania. Jedną z obranych przez V taktyk jest podważenie pewności 
obywateli, że mogą zaufać dygnitarzom Norsefire. Sam fakt, że udaje mu się 

83 Vox populi to tytuł pierwszego rozdziału trzeciej księgi V jak Vendetta, w którym 
można zobaczyć pierwsze społeczne reakcje na brak nadzoru.

84 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 188–198, 191, 193–194.
85 Ibidem, 193–194, podkr. oryg.
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przeprowadzać ataki na symboliczne budynki oraz elitę polityczną, powo-
duje, że obywatele zaczynają kwestionować jakość władzy Susana.

Znaczenie, jakie ma zachowanie wiarygodności dla przedstawicieli re-
żimu, dobrze obrazuje jedna z rozmów dotycząca choroby umysłowej Le-
wisa Prothero użyczającego swego głosu Fatum. Finch pyta Głowę czy nie 
da się go w tej roli zastąpić, na co Susan odpowiada: „Ludzie naprawdę 
wierzą, że głos Lewisa Prothero to głos komputera Fatum. Wiara Brytyj-
czyków w rzetelność Fatum to fundament naszego nowego porządku. Jaka-
kolwiek zmiana głosu sprawi, że to już nie będzie to samo”86. Na co inspek-
tor reaguje w pełen zrozumienia sposób: „Z punktu widzenia propagandy 
wpadliśmy w tarapaty, prawda?”87 Rola propagandy, sugerują Moore i Lloyd, 
jest kluczowa dla utrzymania pozycji Norsefire. Jedynie przekonanie o ludz-
kim wymiarze Fatum mogło sprawić, że jednostki były gotowe uwierzyć  
w jej werdykty.

„Jeśli Prothero – stwierdza Susan – nie nada zgodnie z planem swojego 
«Głosu Fatum», ucierpi nasza wiarygodność”. I dodaje: „Dwa dni, panie 
Finch. Tylko tyle mu to zajęło”88. Konstatacja Głowy obrazuje wrażliwość 
faszystowskiej władzy na wszelkie niespójności, które można dostrzec w jej 
monolitycznym wizerunku. Każdy kolejny sukces V będzie oznaczał, że 
dla Brytyjczyków władza Norsefire się kończy.

6.3. Terroryzm

Preambuła Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka głosi, „że konieczne 
jest zawarowanie praw człowieka przepisami prawa, aby nie musiał – do-
prowadzony do ostateczności – uciekać się do buntu przeciw tyranii i uci-
skowi”89. Pochodzący z 1948 roku dokument wskazuje na znaczenie ochro-
ny praw jednostki przed zakusami autorytarnej czy totalitarnej władzy. Do 
jakich jednak działań może odwołać się człowiek, w sytuacji społecznej 

86 Ibidem, s. 30, podkr. oryg.
87 Ibidem.
88 Ibidem. Dwa dni wcześniej V wysadził Pałac Westminsterski.
89 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, 10 grudnia 1948, UNESCO, http://www.

unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf, do-
stęp: 10.01.2019.
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czy politycznej opresji, bez nadziei na jej zmianę w wyniku prowadzonego 
dialogu politycznego? Czy społeczności poddane tyrańskiej władzy, po-
zbawione możliwości oddziaływania na procesy polityczne w pokojowy 
sposób, powinny poddać się, czy też uzasadnione będzie odwołanie się do 
aktów przemocy w celu przerwania takiego stanu rzeczy? Czy akty terro-
ryzmu mogą stanowić wtedy odpowiedź na przemoc ze strony bezdusz-
nych reżimów politycznych?

Sformułowanie satysfakcjonującej, a do tego umożliwiającej etyczną 
ocenę definicji terroryzmu nie jest zadaniem łatwym. Ważne jest również to, 
kto określa jakie działania mogą zostać uznane za akt terroryzmu. Jak za-
uważa Virginia Held, istnieje językowa prawidłowość, która „w znamienny 
sposób odnosi (...) słowo [terroryzm – W.L.] do czynów popełnianych przez 
tych, których poglądy i cele mówiący potępia, a nie odnosi do podobnych 
czynów tych osób, z których poglądami i celami mówiący się utożsamia. 
Ponadto zwyczaj językowy znacznie częściej odnosi to słowo do osób zagra-
żających okrzepłym porządkom i rządom, niż do używających podobnego 
rodzaju przemocy w celu ich podtrzymania”90. Warto zatem przyjrzeć się 
naturze działań V w świetle koncepcji terroryzmu i tyranobójstwa, aby 
sprawdzić, w których sytuacjach odwołanie się do tego typu działań będzie 
nosiło znamiona, jeśli to w ogóle możliwe, moralnie uzasadnionych.

Terroryzm. Terror stosowany jako narzędzie utrzymania władzy i po-
rządku społeczno-politycznego może powodować opór ze strony obywa-
teli. Sprzeciw może przybierać mniej lub bardziej radykalne formy lub sta-
nowić ich konglomerat. Opisane w poprzednim podrozdziale metody oporu 
wobec władzy polegały w większości na wyzyskaniu słabości reżimu, jednak 
nawet one wymagały zastosowania środków uznawanych za terrorystycz-
ne, jak wysadzanie budynków czy polityczne ataki na członków kierownic-
twa politycznego. Sam fakt odwołania się do tego rodzaju metod w walce 
politycznej wzbudza kontrowersje co do moralności takich działań zwłasz-
cza w odniesieniu do sytuacji, gdy inne metody rozwiązania dręczących 
wspólnotę sporów są niemożliwe91.

90 V. Held, Terroryzm, uprawnienia i cele polityczne, tłum. M. Szczubiałka, w: Etyka 
wojny. Antologia tekstów, red. T. Żuradzki, T. Kuniński, Warszawa 2009, s. 321.

91 Przykłady takich dyskusji można w licznych tekstach publicystycznych, vide: B. Bri-
vati, Yes, Terrorism can be Justfied, The Guardian, https://www.theguardian.com/commen-
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Jak pisałem w rozdziale czwartym, zdefiniowanie terroryzmu nie jest 
rzeczą łatwą, zwłaszcza jeśli definicja ma obejmować nie tylko przejawy 
działalności aktorów pozapaństwowych. Jednak umieszczenie działań V  
w perspektywie umożliwiającej moralną ocenę jego działań wymaga próby 
określenia ram zjawiska terroryzmu. Wskazane jest także, aby definicja 
brała pod uwagę różne konteksty, w których może dochodzić do aktów ter-
roryzmu.

Igor Primoratz pisze, że terroryzm to „rozmyślne użycie przemocy albo 
groźba jej użycia przeciwko niewinnym ludziom w celu zastraszenia ich 
lub kogoś innego i zmuszenia w ten sposób do podjęcia działania, którego 
w innym razie by nie podjęli”92. Takie ujęcie zawęża grupę potencjalnych 
celów terrorystycznego ataku wyłącznie do cywilów, wyjmując z tej kate-
gorii członków służb mundurowych czy przedstawicieli władzy politycz-
nej, którzy, jak zauważa Piotr Mazurkiewicz, analizując definicję Primo-
ratza, sami wybrali profesję, która naraża ich na utratę życia93.

C.A.J. Cody uznaje za akt terroryzmu „polityczne działanie podejmowa-
ne zazwyczaj przez grupę zorganizowaną obejmujące umyślne pozbawie-
nie życia lub wyrządzenie innej poważnej krzywdy niewalczącym, lub gro-
żenie tym, lub umyślny, poważny zamach przeciwko mieniu niewalczących, 
lub grożenie nim”94. Wskazuje on, że wśród sprawców aktów terroryzmu 
rzadko spotyka się działające w pojedynkę osoby, a raczej mamy w tym 
przypadku do czynienia ze zorganizowanym zespołem. Ponadto Cody wska-
zuje także, że celem ataków terrorystycznych może być życie lub mienie 
niewalczących, co podobnie jak w przypadku definicji Primoratza wyłącza 
z tego ujęcia przedstawicieli władz politycznych i służb mundurowych.

Cody wskazuje także na trudności z uznaniem konkretnego aktu za ter-
rorystyczny, co jest konsekwencją odmiennej oceny działań różnych pod-
miotów. „W odniesieniu do własnego państwa – pisze Cody – przyjmuje się 

tisfree/2009/aug/19/terrorism-miliband-taliban-anc, dostęp: 8.09.2018 czy D. Shariatma-
dari, Is it Time to Stop Using the Word «Terrorist»?, The Guardian, https://www.theguar-
dian.com/global/commentisfree/2015/jan/27/is-it-time-to-stop-using-the-word-terrorist, 
dostęp: 18.06.2018.

92 I. Primoratz, Czym jest terroryzm?, tłum. W.J. Popowski, w: Filozofia moralności. 
Postanowienie i odpowiedzialność moralna, wyb. J. Hołówka, Warszawa 1997, s. 256.

93 P. Mazurkiewicz, Przemoc w polityce, Wrocław–Warszawa–Kraków 2006, s. 58.
94 C.A.J. Cody, Moralność terroryzmu, tłum. M. Szczubiałka, w: Etyka wojny, s. 304.
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pewne kryterium utylitarystyczne, uprawniające umyślne zabijanie nie-
walczących, tak że tego rodzaju akty terroryzmu państwowego jak zbom-
bardowanie Drezna uważa się za usankcjonowane moralnie przez dobre 
cele, jakim rzekomo służą. (...) W odniesieniu do rewolucjonisty główny 
pogląd jest taki, że jeżeli nawet jego sprawa okazuje się słuszna, a rewolucja 
uprawniona, to jego metody są niemoralne same w sobie lub z racji tego, co 
obejmują. W odniesieniu do państwa lub jego organów ów pogląd zostaje 
po cichu zapomniany, a w zamian przywołuje się względy utylitarysty czne, 
których odmawia się rewolucjonistom”95. Wpływ na tego typu rozumowa-
nie może mieć wspomniane w rozdziale czwartym, przekonanie o wyłącz-
nym prawie państwa do stosowania przemocy.

Na polityczny aspekt terroryzmu szczególną uwagę zwraca Virginia 
Held. Za terroryzm uznaje ona „formę przemocy służącą osiąganiu celów 
politycznych, przy czym szerzenie strachu zajmuje na ogół poczesne miej-
sce wśród zamierzonych skutków. Z powodów podobnych do tych, które 
później podnosili również inni, przemoc i terroryzm ograniczyłam do szkód 
wyrządzanych ludziom, nie mieniu. Niekiedy, choć nie zawsze, szkodzenie 
mieniu szkodzi ludziom, lecz musi być zamierzone jako takie”96. Definicja 
Held bezpośrednio wiąże terroryzm z osiąganiem celów politycznych, do-
dając, jak to ma miejsce w przypadku terroru, szerzenie strachu jako jeden 
z istotnych aspektów terroryzmu. W przeciwieństwie do Cody’ego wyłącza 
ona także działania przeciw mieniu jako część repertuaru aktów stosowa-
nych przez terrorystów.

Harry R. Targ z kolei przygląda się terroryzmowi z perspektywy jego 
rewolucyjnej odmiany. Za terroryzm rewolucyjny uznaje on „formę postę-
powania jednostek lub grup wspierającą fundamentalną zmianę w danym 
społeczeństwie. To grożenie oraz używanie przemocy wobec jednostek 
wybranych przez terrorystów ze względu na ich symboliczne znaczenie  
w celu zszokowania społeczności poprzez strach lub respekt”97. Terroryzm 
rewolucyjny jest charakterystyczny dla reżimów autorytarnych odwołują-
cych się do opresyjnych metod rządzenia.

95 Ibidem, s. 309.
96 V. Held, Terroryzm, uprawnienia i cele polityczne, s. 325.
97 H.R. Targ, Societal Structure and Revolutionary Terrorism: A Preliminary Investiga-

tion, za: J.R. Keller, «V for Vendetta» as Cultural Pastiche, s. 40.
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We wspomnianym powyżej tekście Virginia Held poświęca także sporo 
uwagi istotniej z punktu widzenia analizy powieści graficznej V jak Ven-
detta kwestii moralnego uzasadnienia terroryzmu, patrząc przez pryzmat 
naruszania uprawnień jednostek lub grup społecznych. Autorka zadaje 
fundamentalne pytanie: „Jeżeli brak jest realnego poszanowania podsta-
wowych praw człowieka osób z jednej grupy i jeżeli istnieje rozsądne praw-
dopodobieństwo, że ograniczony akt terroru w sposób istotny przyczyni 
się do ustanowienia tego realnego poszanowania, a zarazem nie są dostęp-
ne żadne inne skuteczne środki po temu, to czy naruszenie podstawowych 
praw człowieka osób, które ucierpią wskutek tego aktu terroru, może być 
rzeczą słuszną?”98 Rozpatrując różne warianty tej sytuacji dochodzi do 
wniosku, że „o ile wchodzące w grę – pisze autorka – naruszenia upraw-
nień są mniej więcej równie poważne, o tyle na gruncie wymogów spra-
wiedliwości lepiej jest je wyrównać przez działanie, które położy im kres, 
niż skazywać pewną grupę, której uprawnienia dotąd na szeroką skalę na-
ruszano, na trwanie w tej sytuacji”99. Podstawową trudnością w tej kwestii 
jest ocena wagi naruszeń uprawnień.

Ocena moralności odwołania się do aktów terroryzmu jest zadaniem 
bardzo skomplikowanym, często wymagającym przyjrzenia się temu zja-
wisku z punktu widzenia licznych szkół etycznych100. Saul Similansky 
wskazuje trzy przypadki, w których terroryzm mógłby być usprawiedliwio-
ny101. Pierwszy dotyczy sytuacji, w której zagrożone jest istnienie jakiejś 
społeczności na przykład poprzez eksterminację. Drugi to ograniczone ataki 
związane z uświadomieniem opinii publicznej sytuacji ludzi biednych  
w państwach Trzeciego Świata. I wreszcie „w grę wchodzi kwestia ograni-
czonego terroryzmu w ściśle sprecyzowanym celu obalenia dyktatur i usta-
nawiania demokracji. Wiele reżimów w Trzecim Świecie (...) jest nie tylko 
niedemokratyczna, lecz także oparta na okrutnym ucisku”102. Brak tam 

 98 V. Held, Terroryzm, uprawnienia i cele polityczne, s. 336, podkr. oryg.
 99 Ibidem, s. 339.
100 Vide: T.P. Seto, The Morality of Terrorism, „Loyola of Los Angeles Law Review” 

2002, Vol. 35, No. 4, s. 1227–1263.
101 S. Smilansky, Terroryzm, usprawiedliwienie i złudzenia, tłum. M. Szczubiałka,  

w: Etyka wojny, s. 349–350.
102 Ibidem, s. 350.
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realnej szansy na zmianę sytuacji w ramach normalnego politycznego dia-
logu, tak więc w tym przypadku tego rodzaju przemoc polityczna mogłaby 
znaleźć usprawiedliwienie.

Igor Primoratz uważa, że terroryzm jest prawie zawsze zły, ale dopusz-
cza on, podobnie jak Similansky, odwołanie się do niego w sytuacji zagro-
żenia populacji czystkami etnicznymi lub eksterminacją. Ponadto może 
on być usprawiedliwiony kiedy jest jedynym sposobem zapobieżenia kata-
strofie, dając szanse na powstrzymanie niesionych przez nią zagrożeń. Tym, 
co jest istotne w przypadku oceny terroryzmu jako usprawiedliwionego, są 
odpowiednio wysokie kryteria, które powstrzymają przed zbyt łatwym 
kwalifikowaniem przemocy politycznej jako etycznie pożądanej103.

Na koniec warto zachować pewną wstrzemięźliwość, przypisując dzia-
łanie jakiejś osoby czy grupy do kategorii aktów terrorystycznych, na co 
zwraca uwagę Jessica Wolfendale. Jej zdaniem współczesne media mają 
tendencję do łatwego wiązania ataków na cywilów z działalnością terrory-
styczną. Termin ten, w tym kontekście, służy dodatkowemu potępieniu mo-
ralnemu sprawcy, gdyż akt terroryzmu zdaje się bardziej godnym napięt-
nowania niż przykładowo wielokrotne zabójstwo podczas strzelanin, do 
których dochodzi w Stanach Zjednoczonych. Jest on bowiem postrzegany 
jako przejaw ukierunkowanej przemocy stosunku do niewinnych, a przez 
to powoduje dotkliwsze cierpienia. Wolfendale wskazuje na nieadekwat-
ność arbitralnych podziałów na terrorystów i zabójców, gdyż paradoksal-
nie to wyniku działalności tych drugich zginęło więcej osób. Więcej jest 
także ofiar przemocy domowej niż terroryzmu, co zdaniem autorki poka-
zuje, że prawdziwy strach jest w mniejszym stopniu efektem działań terro-
rystów, niż zwykłego społecznego otoczenia104. W świetle przedstawionych 
powyżej dylematów interpretacyjnych, zakwalifikowanie działań wybranej 
jednostki czy grupy jako aktu terroryzmu nie wydaje się prostym zada-
niem.

103 I. Primoratz, Terrorism: A Philosophical Investigation, Cambridge–Malden 2013,  
s. 95–125.

104 J. Wolfendale, The Moral Questions in the Debate of what Constitutes Terrorism, The 
Conversation, http://theconversation.com/the-moral-questions-in-the-debate-on-what-
con stitutes-terrorism-86990, dostęp: 8.09.2018.
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Tyranobójstwo. Terroryzm nie jest jedyną formą obalania władzy no-
szącej znamiona tyranii. Jedna z audycji radiowych przygotowanych przez 
Bernarda Cricka dla BBC Third Programme została zatytułowana Should 
Tyrants Be Killed? Systematyczną odpowiedź na postawione w jej tytule 
pytanie zamieścił on w artykule The Justifications of Violence. Jest ona jed-
noznaczna: „Oczywistą odpowiedzią w ramach tradycji zachodniej myśli 
politycznej jest «tak»: tyranów należy zabijać”105. Crick odwołuje się do 
tradycji zachodniej myśli politycznej i wskazuje, że w jej ramach tyrano-
bójstwo było zawsze postrzegane jako moralnie usprawiedliwione. Uza-
sadniając swoje poglądy powołuje się na rozważania obecne w myśli śre-
dniowiecznej (Święty Tomasz z Akwinu) czy tradycji protestanckiej106.

Crick wskazuje na cztery elementy składające się na doktrynę tyrano-
bójstwa opracowaną przez św. Tomasza z Akwinu. Pierwszy, wskazuje na 
fakt zdobycia władzy przez tyrana na drodze przemocy. Element drugi za-
kłada, że tyran musi złamać prawo boskie i naturalne, a także stanowić 
niebezpieczeństwo dla życia oraz moralności swoich poddanych. Waru-
nek trzeci zakłada, że takie działanie jest jedyną formą zmiany politycznej 
rzeczywistości. Ostatni zaś element, to pewność, że odsunięcie tyrana, bę-
dzie oznaczało możliwość polepszenia kondycji społeczeństwa i państwa. 
Ważnym czynnikiem w legitymizacji aktu przemocy politycznej jest też mo-
tyw. Tyranobójstwo nie może być formą kary czy zemsty, gdyż takie dzia-
łanie jest domeną Absolutu107.

Koncepcja tyranobójstwa pojawiła się w zachodniej tradycji intelektu-
alnej już w starożytności108. Zabójstwo nękającego swój lud tyrana postrze-
gane było jako obowiązek, który mógł przywrócić właściwy ład polityczny. 
Usunięcie tyrana widziano w starożytnej Grecji jako działanie prewencyjne, 
które mogło ocalić społeczeństwo109. Rola zabójcy przypadała osobie z wyż-

105 B. Crick, Justifications of Violence, „The Political Quarterly” 2006, Vol. 77, No. 4, s. 434.
106 Ibidem, s. 434–435. O średniowiecznych poglądach związanych z tyranobójstwem, 

vide: J. Baszkiewicz, Myśl polityczna wieków średnich, Poznań 1998, s. 201–206.
107 B. Crick, Justifications of Violence, s. 434.
108 Vide: M. Cottret, Zabić tyrana? Tyranobójstwo w nowożytnej Europie, tłum. A. Ga-

bryś, W. Prażuch, Warszawa 2012, s. 13–69; J. Dillinger, Tyrannicide from Ancient Greece 
and Rome to the Crisis of the Seventeen Century, w: The Routledge History of Terrorism, ed. 
R.D. Law, London–New York 2015, s. 15–27; M.A. Miller, The Foundations of Modern 
Terrorism: State, Society and the Dynamics of Political Violence, Cambridge 2013, s. 10–31.

109 J. Dillinger, Tyrannicide from Ancient Greece..., s. 16.
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szych sfer, gdyż tylko ona mogła mieć dostęp do tyrana. Podobnie postrze-
gano tyranobójstwo w starożytnym Rzymie, a niektórzy, jak Cyceron, przy-
pisywali mu znaczenie równe obronie własnej110. Tradycja średniowieczna 
i wczesnorenesansowa czerpały z nauk św. Tomasza z Akwinu. Z kolei  
w kalwińskiej odmianie protestantyzmu znaczenie zdobyli tzw. monar-
chomachowie, którzy nawoływali do oporu wobec złych władców, a także 
do tyranobójstwa, jednak prymat przyznawali tym pierwszym działa-
niom111. Im bliżej ery nowożytnej, tym bardziej tyranobójstwo zastępowa-
no walką o ograniczenie przywilejów władcy na rzecz elit politycznych. Na 
te kwestie nakładały się jeszcze religijne waśnie będące skutkami reforma-
cji. Ich wynikiem były spory religijne, masakry, a także przejawy przemocy 
politycznej jak spisek prochowy z 1605 roku112.

Koncepcja tyranobójstwa bywa postrzegana jako historyczny poprzed-
nik terroryzmu. Schyłek tej formy działania zbiega się z nastaniem wieku 
siedemnastego i zmianami w sposobach wpływania na władzę politycz-
ną113. Tyranobójstwo i terroryzm mogą wydawać się podobnymi sposoba-
mi zmiany status quo, jednak cele i sposób jego realizacji w ramach tych 
metod buntu są inne.

David George zauważa, że wytyczenie klarownej granicy pomiędzy ty-
ranobójstwem a terroryzmem nie jest łatwe. Oba te działania łączy bo-
wiem, w przeciwieństwie do aktów politycznego zabójstwa, przekonanie  
o poświęceniu interesu własnego na rzecz wspólnoty114. Proponuje on by 
spojrzeć na tę kwestię z perspektywy teleologicznej. „Tyranobójstwo – 
wskazuje George – służy dobru wspólnemu w sformalizowany sposób; ma 
na celu usunięcie ze sfery publicznej, za pomocą pozaprawnych metod, 
gdy prawne nie są już skuteczne, bezprawnie działającego, brutalnego in-
truza. Terroryzm – inaczej – służy konkretnemu, choć zdefiniowanemu 
ideologicznie celowi społecznemu. Stanowi umyślne wprowadzenie skrajnej 
przemocy do sfery publicznej, w celu promowania siłowego wprowadzenia 
nowego, rewolucyjnego porządku, lub co najmniej pojedynczej praktyki 

110 Ibidem, s. 18.
111 Ibidem, s. 22.
112 M.A. Miller, The Foundations of Modern Terrorism, s. 27–30.
113 J. Dillinger, Tyrannicide from Ancient Greece..., s. 24.
114 D. George, Distunguishing Classical Tyrannicide from Modern Terrorism, „The Re-

view of Politics” 1988, Vol. 50, No. 3, s. 390–419.
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jak np. «wyzwolenie zwierząt»”115. Różnica tkwi zatem w przyjętym celu 
oraz sposobie jego egzekucji. W przypadku tyranobójstwa działanie ma 
usunąć źródło wszelkiego zła, z kolei terrorystom bardziej zależy na pro-
wadzeniu ideologicznej polityki przy odwołaniu się do ekstremalnej formy 
przemocy politycznej.

Destrukcja. W swojej krucjacie przeciw reżimowi Norsefire V odwołu-
je się także do radykalnych form przemocy politycznej. Jego poczynania ce-
chują punktowe ataki terrorystyczne, których celem są symboliczne dla 
społeczeństwa i władzy budynki. Działania te mają na celu bardziej wzbu-
dzenie obaw wśród politycznych elit i ich popleczników niż szerzenie stra-
chu wśród obywateli. Część z nich zostało już omówionych w poprzednim 
podrozdziale (atak na Pałac Westminsterski oraz budynki Oka, Ucha  
i Ust)116. Metodę, cele i znaczenie działania najlepiej oddaje atak na budy-
nek sądu Old Bailey, poprzedzony długim wywodem eksplikującym po-
glądy protagonisty V jak Vendetta117.

Zanim V dokona aktu zemsty na Temidzie, w teatralnej mowie wskazuje 
przyczyny takiego działania. V, przedstawiwszy się swojej interlokutorce, 
zwraca się do niej: „I już teraz się znamy. Właściwie od dawna jestem two-
im fanem. Wiem o czym myślisz... «Biedny chłopak zadurzył się we mnie... 
Młodzieńcza fascynacja». Najmocniej przepraszam. To zupełnie nie tak. 
Długo cię podziwiałem... Choć tylko na odległość. Kiedy byłem mały, ga-
piłem się na ciebie, stojąc na ulicy. Pytałem ojca «Kim jest ta pani?» Odpo-
wiadał «To pani Temida». A ja na to: «Jaka ładna». Proszę, nie myśl, że było 
to czysto fizyczne uczucie. Wiem, że nie jesteś taka. Kochałem cię jako 
osobę. Jako ideał. To było dawno temu. Niestety, pojawił się ktoś inny...”118 
V przyznaje, że wierzył w sprawiedliwość, w jej bezstronność oraz w to, że 
służyła interesom wszystkich obywateli państwa. Szacunek dla sprawiedli-
wości, sugerują Moore i Lloyd, to jeden z elementów konstytutywnych dla 
dobrej organizacji życia społecznego.

115 Ibidem, s. 406–407.
116 Z kolei atak na siedzibę brytyjskiego rządu zostanie omówiony w kolejnym rozdziale.
117 W pewnym sensie symbolicznie atak ten ma miejsce w tym samym rozdziale po-

wieści graficznej V jak Vendetta, w którym poznajemy faszystowskie credo Adama Susana, 
które zostało omówione w rozdziale czwartym.

118 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 40, podkr. oryg.
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Jednak Temida sprzeniewierzyła się ideałom, które miała uosabiać. Dla-
tego V zdecydował się porzucić ją na rzecz nowej kochanki. Na protesty i 
oskarżenia o niewierność ze strony Temidy bohater odpowiada: „Ja, pani? 
Nie mogę się zgodzić! To twoja niewierność pchnęła mnie w jej ramiona! 
Aha! To cię zaskoczyło, tak? Myślałaś, że nie mam pojęcia o twoim skoku 
w bok, ale wiem. Wiem wszystko! Szczerze mówiąc, nie zdziwiłem się, kiedy 
się dowiedziałem. Zawsze miałaś słabość do mężczyzn w mundurach”119. 
Sprawiedliwość nie powinna ulegać pragnieniom władzy, jej zadaniem jest 
konsekwentne stanie na straży wartości tworzących tkankę dobrego społe-
czeństwa. Nie może ulegać urokom dyktatur, gdyż to ona powinna być 
ostatecznym autorytetem.

Temida próbuje się bronić, jednak V pozostaje nieugięty w swoim osą-
dzie: „Kłamiesz! Dziwko! Szmato! Pozwoliłaś mu na wszystko, gościowi  
w oficerkach z opaską na ręce! No? Mowę ci odjęło? Tak myślałem. No 
dobrze, a zatem wreszcie cię zdemaskowałem. Nie jesteś już moją sprawie-
dliwością. Należysz teraz do niego. Poszłaś do łóżka z innym. Widzisz, też 
tak umiem!”120 Sprawiedliwość straciła szacunek V, gdyż oddała się w służ-
bę tyranowi. Pozostała tylko pustym symbolem, bez określonego znacze-
nia. Wyznawszy jej, że porzuca ją dla nowej kochanki Anarchii, V zostawia 
Temidzie pożegnalny prezent, bombonierkę w kształcie serca owiniętą 
wstążką. Kiedy opuszcza dach kopuły Old Bailey, następuje eksplozja.

V stopniowo pozbawia władze symboli, które sprawiały, że obywatele 
wierzyli w jej omnipotencję. Cele ataków dobierane są według klucza za-
kładającego możliwie największe straty wizerunkowe po stronie reżimu 
Nor sefire. Dotyczy to nie tylko wysadzania budynków, ale także elimino-
wania kolejnych członków partii, pozbawienia Fatum jej Głosu. W ramce 
narracyjnej zostaje czytelnikom wyjaśnione, że „Głos Fatum jest nagrywany 
z czterdziestoośmiogodzinnym wyprzedzeniem. Nagrania nadano o dzie-
siątej. Jest jedenasta. I stolica słucha. Coś nie jest tak. Coś jest nie tak  
z Głosem Fatum. Taki drobiazg rzuca długi cień niepewności na przy-
szłość. Cokolwiek ona przyniesie, jedno jest pewne... Nie będzie już tak, 

119 Ibidem, podkr. oryg.
120 Ibidem, s. 40–41, podkr. oryg. V w swojej przemowie odwołuje się do wizerunku 

faszystowskiego czy nazistowskiego mundurowego.



248 Rozdział 6

jak dawniej”121. Słowom tym towarzyszą wizerunki zaskoczonych miesz-
kańców Londynu, którzy dostrzegają różnicę w brzmieniu Głosu Fatum.

Działania V wydają się skuteczne zwłaszcza w odniesieniu do elit partii 
Norsefire. Ochrona partyjnych dygnitarzy oraz elit religijnych zostaje wzmoc-
niona. Na pytanie asystenta biskupa Lillimana, żołnierz pilnujący siedziby 
biskupa odpowiada: „No cóż, takie dostaliśmy rozkazy, nie? Od pięknisia 
Almonda. Sprawa z terrorystą mocno zaniepokoiła partię. Wszy stkie szy-
chy podwoiły środki bezpieczeństwa. Moim zdaniem to strata czasu”122. 
Jednak dodatkowe środki bezpieczeństwa okazują się nieskuteczne, a V od-
wołuje się do słabości biskupa do nieletnich dziewcząt, aby wymierzyć swoją 
zemstę123. Odpowiedzialni, jak choćby doktor Surridge, domyślają się, że 
staną się celem V124.

Terrorysta czy tyranobójca? Jak zauważyła wspomniana wcześniej Jes-
sica Wolfendale, należy być ostrożnym, przypisując konkretne działania do 
kategorii terroryzmu. Jednym z pytań dotyczących samotnej walki V z re-
żimem partii Norsefire jest to dotyczące natury jego działań. Czy V jest 
bardziej terrorystą, tyranobójcą, a może łączy obie te taktyki?

Zagorzały libertarianin Alex Peak, na prowadzonej przez siebie stronie, 
starał się wykazać, że działania V nie mieszczą się w definicji terroryzmu, 
a mają raczej charakter samoobrony przez totalitarnym reżimem i jego 
funkcjonariuszami. Wskazuje między innymi na nielegalny charakter wła-
dzy Norsefire oraz fakt, że V nie zabija osób postronnych125. Na ten drugi 
z wymienionych aspektów działalności V zwraca także uwagę James R. Kel-
ler, choć pisze on o tym w odniesieniu do filmowej adaptacji V jak Vendetta. 
Według Kellera budynki, które niszczy V, są opuszczone, tak aby niewinne 
osoby nie ucierpiały126. W powieści graficznej widać, że ofiarami V są jedy-
nie członkowie partyjnych elit bądź członkowie służb mundurowych.

121 Ibidem, s 36. Zabieg taki stosowany jest przez autorów rzadko i pojawia się raczej 
na początku powieści graficznej.

122 Ibidem, s. 49.
123 Ibidem, s. 50–51, 53–54.
124 Świadczą o tym jej słowa, kiedy odkrywa, że V znajduje się w jej sypialni, ibidem,  

s. 74.
125 A. Peak, Is V a Terrorist?, alexpeak.com, http://alexpeak.com/twr/vfv/terrorism/, 

dostęp: 13.03.2018.
126 J.R. Keller, «V for Vendetta» as Cultural Pastiche, s. 41–42.
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Główny bohater wymyka się zatem przytoczonym powyżej definicjom 
terroryzmu Igora Primoratza czy C.A.J. Cody’ego, które jako element cha-
rakterystyczny tego działania wskazywały atakowanie osób cywilnych lub 
niewinnych. Wspomniany James R. Keller zauważa, że fabuła „«V jak Ven-
detta» zdaje się akceptować terroryzm, a przynajmniej sprawia, że jakaś 
część terroryzmu wydaje się usprawiedliwioną ekspresją wściekłości bez-
silnych wobec tyranii większości lub systemu”127. Alan Moore i David Lloyd 
dokładnie ukazali genezę i motywy rewolucjonisty, a także wskazali cha-
rakter reżimu, przeciw któremu ten się buntuje.

V nie ukrywa też charakteru swoich działań przed społeczeństwem. Jego 
bunt ma charakter otwarty, swoje intencje prezentuje on choćby w telewi-
zyjnym orędziu, z kolei reżim Norsefire swoje praktyki dyscyplinujące sta-
ra się, na ile to możliwe, ukrywać.

Przegląd przytoczonych wcześniej możliwych etycznych usprawiedli-
wień odwołania się do terroryzmu pozwala uznać, że działania V wydają się 
spełniać warunki określone w koncepcjach Virginii Held, Saula Smilan-
sky’ego czy Igora Primoratza. V stara się dokonać politycznej zmiany, która 
może położyć kres społecznym cierpieniom zadawanym Brytyjczykom 
przez reżim Norsefire. Ponadto obalenie rządu Susana pozwoli zakończyć 
nierówną dystrybucję uprawnień.

Jeśli z kolei spojrzymy na działania V przez pryzmat definicji naszkico-
wanej przez Bernarda Cricka wydaje się ona dobrze charakteryzować naturę 
jego oporu. Buntownik walczy z władzą tyrana, który przejął ją, obiecując 
ludziom spokój i bezpieczeństwo, a jego działania sprawiają, że popadają  
w coraz głębszą opresję. Działania władzy stoją także w sprzeczności z za-
sadami moralnymi zarówno tymi wyższego rzędu, jak i głoszonymi przez 
sam reżim128. Eliminacja Susana i elit politycznych Norsefire pozwala przy-
puszczać, choć nie ma takiej pewności, że los brytyjskiej wspólnoty popra-
wi się, jednak zależeć to będzie od kierunku ewolucji, który to społeczeń-
stwo obierze. Poprawi się także los jednostek, które będą mogły cieszyć się 
większym zakresem autonomii.

Dwie kwestie zdają się poddawać w wątpliwość kwalifikację czynów V 
jako tyranobójstwa. Pierwsza, to motywy jego działania, które są także 

127 Ibidem, s. 22.
128 Casus biskupa Lillimana jest tego najlepszym przykładem.
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osobiste, co powodować może ich klasyfikację jako zwykłego przestępstwa 
lub ideologicznie motywowanego aktu terroryzmu, jak widzi to David Ge-
orge. Istotny wydaje się także fakt, że Adam Susan, głowa państwa, nie ginie 
z ręki V, tylko Rosemary Almond. Jednak paradoksalnie to V mógł dopro-
wadzić ją do tego swoimi manipulacjami. Biorąc pod uwagę, że przejął on 
kontrolę na systemem Fatum, to on mógł być odpowiedzialny za odmowę 
wypłacenia jej zapomogi, co z kolei przyczyniło się do pogorszenia jej sta-
nu psychicznego, o czym pisałem wcześniej. Omnipotencję V w tej kwestii 
może potwierdzać jego odpowiedź na pytanie Evey czy dla Głowy też wy-
hodował różę: „O nie – mówi V. – Nie tutaj. Dla niego wyhodowałem wy-
jątkową różę”129.

Niejednoznaczność działań V utrudnia sztywne przypisanie ich do 
konkretnej formy oporu wobec władzy. Wydaje, że V balansuje w swoich 
działaniach na granicy terroryzmu i tyranobójstwa, dostosowując metody 
do aktualnych potrzeb planu, który sobie zarysował, a który symbolizują 
sukcesywnie ustawiane w symbol V klocki domina130. Przewrócenie jedne-
go spowoduje reakcję łańcuchową – efekt domina131. Taki charakter miał 
właśnie plan opracowany przez zamaskowanego protagonistę powieści gra-
ficznej. Alan Moore i David Lloyd, wskazują jedynie, że w przypadku zma-
gań z reżimem o totalitarnym charakterze, etyczne rozważania muszą bar-
dziej uwzględnić społeczny i polityczny kontekst, nie zamykając się w sztyw-
nych ramach teoretycznych.

6.4. Maska

Uratowawszy Evey przed „sprawiedliwością” funkcjonariuszy Palca,  
V zabiera dziewczynę na jeden z dachów znajdujących się w pobliżu Pała-
cu Westminsterskiego. Zszokowana dziewczyna próbuje ustalić tożsamość 
swojego wybawcy, jednak V nie jest skłonny do zwierzeń. Udziela on Evey 
wymijającej odpowiedzi na pytanie kim jest: „Ja? Królem dwudziestego 

129 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 221, podkr. oryg. V zostawia na 
miejscu dokonywanych zabójstw róże. Do tego wątku powrócę w kolejnym podrozdziale.

130 Ibidem, s. 202–208.
131 Ibidem, s. 209.
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wieku. Demonem. Złoczyńcą. Czarną owcą w rodzinie”132. Odpowiedź pro-
tagonisty powieści graficznej V jak Vendetta dobrze odzwierciedla złożoną 
naturę tej postaci oraz jej możliwe symboliczne odczytania.

Symbolem zrośniętym z protagonistą V jak Vendetta jest maska Guya 
Fawkesa, która stała się znakiem oporu wobec władzy. Sam Fawkes był 
uczestnikiem nieudanego spisku prochowego wymierzonego w elity polity-
czne siedemnastowiecznej Anglii. Zaadaptowana na potrzeby komiksu ma-
ska dzięki filmowej wersji historii stała się symbolem buntu i nieodłącznym 
elementem ikonografii społecznego protestu w dwudziestym pierwszym 
wieku. Obok maski V posługiwał się także symbolem (litera V wpisana  
w okrąg), który przypomina ten używany przez anarchistów, co korespon-
duje z deklarowanymi przez niego celami społecznymi i politycznymi.

Spisek prochowy. Podczas wspomnianej wcześniej rozmowy na jed-
nym z dachów w pobliżu Pałacu Westminsterskiego Evey pyta V: „Ale co 
tu robiłeś? Nie sądziłam, że ktoś przychodzi nocą do Westminsteru, oprócz, 
no wiesz... ...kobiet”. W odpowiedzi V zwraca jej uwagę, iż ta noc jest inna 
niż wszystkie, zwłaszcza patrząc przez pryzmat historii miejsca, w którym 
się znajdują. „Ach – zauważa V, – ale ta noc jest szczególna. To święto. 
Wielkie otwarcie. Nigdy nie uczyli cię tego wierszyka? «Pamiętaj, pamiętaj 
piąty listopada, tę zdradę i spisek prochowy. Bo to nie wypada by kiedyś ta 
zdrada...» – i po krótkiej pauzie kończy recytację – «...Miała wylecieć nam 
z głowy»”133. Wierszyk przypomniany przez V to pierwsze, uczynione 
przez autorów wprost, odniesienie do nieudanego spisku prochowego (Gun-
powder Plot) z 5 listopada 1605 roku, w wyniku którego miała zostać wy-
eliminowana elita polityczna ówczesnego państwa angielskiego. Każdego 
roku dla upamiętnienia nieudanego zamachu na króla, parlament i lor-
dów, 5 listopada odbywają się huczne parady, kończące się pokazem fajer-
werków. Uroczystości te znane są jako Noc Guya Fawkesa (Guy Fawkes 
Night, ale też Bonfire Night)134.

132 Ibidem, s. 13.
133 Ibidem, s. 13–14, podkr. oryg.
134 O sposobach uczczenia nieudanego zamachu szeroko pisze James Sharpe w książce: 

Remember, Remember: A Cultural History of Guy Fawkes Day, Cambridge, Mass. 2005, s. 70– 
–200. O historii samego zamachu, vide: A. Fraser, The Gunpowder Plot: Terror and Faith in 
1605, London 1996; M. Nicholls, Strategy and Motivation in the Gunpowder Plot, „The 
Historical Journal” 2007, Vol. 50, No. 4, s. 787–807; J. Sharpe, Remember, Remember, s. 1–69.



252 Rozdział 6

W momencie, kiedy V kończy swoją recytację, kadr wypełnia wizeru-
nek rozrywanej przez eksplozję wieży Big Bena135. Kolejne kadry na tej 
samej stronie wypełniają efekty udanego zamachu V na budynek, w któ-
rym siedzibę mają Izba Gmin i Izba Lordów. Na kadrze umieszczonym  
w centrum strony dostrzec można wieńczące dzieło V fajerwerki, które 
układają się w jego imię/symbol. Protagonista powieści graficznej V jak 
Vendetta, wystylizowany na owianego legendą zamachowca Guya Fawke-
sa, realizuje to, co tamtemu i jego wspólnikom się nie udało136. Z kolei tuż 
po wysadzeniu budynków Ucha, Oka i Ust, co ma miejsce 5 listopada 1998 
roku, w wygłoszonym komunikacie V oznajmia: „Niemal czterysta lat temu 
wielki obywatel dokonał największego wkładu w naszą wspólną kulturę. 
Było to dzieło przygotowane w ukryciu, w ciszy i w tajemnicy przed inny-
mi, ale zapamiętano je jako hałas i jasne błyski. Aby upamiętnić tamten 
wspaniały wieczór Rząd Jej Królewskiej Mości ma zaszczyt przywrócić 
wam, wiernym poddanym, prawo do prywatności i posiadania tajemnic”137.

Spisek prochowy, w przypadku jego powodzenia, mógł zmienić oblicze 
ówczesnej angielskiej polityki, czemu przypisuje się tak huczne obchody 
tego dnia. Choć realne szanse powodzenia planu zamachowców były małe, 
to dodatkowo zmniejszyło je także przesunięcie obrad, które pierwotnie 
miały odbyć się 3 października 1605 roku, na 5 listopada. Składowany  
w piwnicach pod Pałacem Westminsterskim proch prawdopodobnie stra-
cił swoje właściwości i w kluczowym dla powodzenia spisku momencie nie 
doszłoby do wybuchu138. Także skomplikowane polityczne kalkulacje, za-
równo wewnątrz państwa, jak i na arenie międzynarodowej nie sprzyjały 
zamierzeniom spiskowców.

Z punktu widzenia analizy powieści graficznej V jak Vendetta znacze-
nie ma nie tyle samo wydarzenie, ale raczej jego mit: to w jaki sposób zo-
stało zakodowane w zbiorowej pamięci. Guy Fawkes, który początkowo 

135 Ibidem, s. 14.
136 Pojawiające się po wybuchu fajerwerki, a także spektakularny charakter działań  

V przywołują skojarzenia z metodami oporu stosowanymi przez protagonistę opowiada-
nia Harlana Ellisona «Kajaj się, Arlekinie» – powiedział Tiktak.

137 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 187.
138 R. Hutton, What if the Gunpowder Plot had Succeeded?, BBC – History, http://www.

bbc.co.uk/history/british/civil_war_revolution/gunpowder_hutton_01.shtml, dostęp: 29.05. 
2015.
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był uważany za, mówiąc współczesnym językiem, terrorystę, z czasem stał 
się symbolem rewolucjonisty, walczącego z opresyjnym systemem poli-
tycznym. Wydana w 1841 roku powieść Williama Harrisona Ainswortha 
Guy Fawkes, Or, The Gunpowder Treason: A Historical Romance zmieniła 
spojrzenie na postać zamachowca, czyniąc zeń akceptowalnego bohatera 
rodem z literackiej fikcji, co stworzyło pole do artystycznego wykorzysta-
nia tej postaci139, zwłaszcza w literaturze przygodowej dla młodszych czy-
telników. Lewis Call zauważa z kolei, że „wizerunek Fawkesa stał się ważną 
ikoną we współczesnej brytyjskiej kulturze politycznej”, jednak jego zna-
czenie pierwotnie zdefiniowane przez aparat państwowy, zostało zastąpio-
ne przez oddolną wizję rewolucjonisty opierającego się rządowi140. Do tego 
sposobu postrzegania postaci Guya Fawkesa odwołują się, co było już kilka 
razy sugerowane, autorzy powieści graficznej, stylizując głównego bohate-
ra V jak Vendetta na uczestnika spisku prochowego z 1605 roku.

Strój/Maska Guya Fawkesa. Przebranie Guya Fawkesa, a zwłaszcza no-
szona przez niego maska, stały się znakiem rozpoznawczym powieści gra-
ficznej V jak Vendetta. Stały się także symbolami spektakularnego, zarówno 
w formie, jak i treści, oporu wobec władzy, podczas którego wykorzystuje się 
niemal teatralne metody w celu spotęgowania subwersywnego przekazu.

Roger Ebert, amerykański krytyk, pisząc o filmie V jak Vendetta jako 
jedną z jego inspiracji wymienia filmy o Upiorze Opery. Jego zdaniem V, 
podobnie jak paryski Upiór, nosi maskę skrywającą jego zdeformowane 
oblicze141. W przypadku bohatera powieści Gastona Leroux142 i jej licznych 
filmowych adaptacji nieznana jest przyczyna jego oszpecenia, w przypad-
ku V jest to wynik spowodowanej przez niego eksplozji w obozie przesie-
dleńczym w Larkhill. Jednak maska V skrywa więcej niż tylko oszpeconą 
twarz buntownika. Skrywa tożsamość jednostki zagrażającej spójności re-
żimu, uniemożliwia okiełznanie żywiołu, który może zachwiać wątłym 
status quo. Zamaskowane oblicze V staje się źródłem lęku.

139 J. Sharpe, Remember, Remember, s. 124–128.
140 L. Call, A is for Anarchy, V is for Vendetta: Images of Guy Fawkes and the Creation of 

Postmodern Anarchism, „Anarchist Studies” 2008, Vol. 16, No. 2, s. 155, podkr. oryg.
141 R. Ebert, «V for Vendetta», RogerEbert.com, https://www.rogerebert.com/review-

s/v-for-vendetta-2006, dostęp: 11.11.2018.
142 G. Leroux, Upiór Opery, tłum. B. Sęk, Warszawa 1990.
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Projektując maskę V stylizowaną na twarz siedemnastowiecznego bun-
townika, David Lloyd wykorzystał kulturowe tradycje związane z obcho-
dzoną dorocznie Nocą Guya Fawkesa. Jak wspomina rysownik: „Problem 
polegał na tym, że tworzyliśmy «V jak Vendetta» latem i nigdzie nie mo-
głem znaleźć maski Guya Fawkesa. Najpierw planowaliśmy użyć Guya 
Fawkesa, jakiego kupuje się w sklepie, ale nie mogłem żadnego znaleźć. 
Więc w sumie musiałem po prostu przetworzyć ten pomysł i tak wylądo-
wałem z tą stylizowaną wersją rysów Guya Fawkesa”143. Elementem doda-
nym przez Lloyda jest uśmiech na masce V. Artysta twierdzi, że jego poja-
wienie się na masce było przypadkiem, jednak jego obecność na „twarzy” 
protagonisty dodaje jego postaci wieloznaczności144. „Ten uśmiech jest tak 
hipnotyzujący – twierdzi Moore – próbowałem użyć jego zagadkowości, 
aby uzyskać dramatyczny efekt. Byliśmy w stanie pokazać obraz postaci po 
prostu stojącej w milczeniu, o wyglądzie, który mógł być wyrazem zado-
wolenia, entuzjazmu lub większej grozy”145.

Stanisław Filipowicz zauważa, że współcześnie w systemach demokra-
tycznych dominuje dążenie do autentyzmu, do ukazania swojego autentycz-
nego oblicza. Uczestnicy życia publicznego winni ukazywać swoją prawdzi-
wą twarz, zdejmując z siebie maski, co stanowi przejaw walki z obłudą146. 
Tymczasem maska jako narzędzie protestu wzbudza niepokój, ukrywa to, 
co władza pragnęłaby zobaczyć. Staje się symbolem oporu, którego istota 
wymyka się bezpośredniemu nadzorowi.

Ponadto, maska i strój, które nosi V, stają się także symbolem wyznawa-
nej przez protagonistę ideologii. Przede wszystkim zaś z wyglądu V Moore 
i Lloyd czynią symbol walki o wolność i zniesienie tyranicznej władzy. Do-
datkowo fakt, że tożsamość V nie zostaje wyjawiona do końca powieści 
graficznej, sprawia że to właśnie jego wizerunek przekształci się w symbol 
oporu. Kiedy Eric Finch znajduje kryjówkę V i po krótkiej walce udaje mu się 

143 D. Lloyd (w rozmowie z T. Halleckiem), The Man Behind The Mask: Q&A With 
David Lloyd, «V for Vendetta» Artist And Creator Of The Guy Fawkes Mask Embraced By 
Anonymous And Protestors Worldwide, International Business Times, 11.06.2013, https://
www.ibtimes.com/man-behind-mask-qa-david-lloyd-v-vendetta-artist-creator-guy-
fawkes-mask-embraced-anonymous-1302381, dostęp: 24.09.2017.

144 Ibidem.
145 za: T. Lamont, Alan Moore – Meet the Man behind the Protest Mask.
146 S. Filipowicz, Twarz i maska, Kraków-Warszawa 1998, s. 10–11.
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postrzelić przeciwnika, V wyjaśnia oszołomionemu starciem inspektorowi 
Finchowi: „Już. Chciałeś mnie zabić? Pod tą peleryną nie ma ciała ani krwi, 
które można by zabić. Jest tylko idea. Idee są kuloodporne”147. V świado-
mie stara się nadać swojemu strojowi i masce charakter symbolu. Nieważ-
ne kto kryje się pod maską czy wizerunkiem związanym z określonym 
działaniem politycznym, mówią Moore i Lloyd, ważne jakie idee będzie 
ona i w jakiej perspektywie czasowej symbolizowała.

Symbole oporu. We wprowadzeniu do wywiadu z Davidem Lloydem 
Thomas Halleck zauważa, że „wspólnym mianownikiem, który widzimy na 
zdjęciach z protestów od Nowego Jorku przez Bangkok po Bliski Wschód 
jest maska z uśmiechem, różowymi policzkami i z podkręconym wąsem”148. 
Narysowana na potrzeby komiksowej opowieści maska noszona przez V 
została współczesne „zawłaszczona” przez uczestników różnego rodzaju 
ruchów społecznych czy politycznych. Jej twórca nie ma zresztą nic prze-
ciw temu. Sam aktywnie wspierał działanie ruchu Occupy Wall Street po-
przez udział w Occupy Comics, na potrzeby którego przygotował ko-
miks149.

Maska Guya Fawkesa pojawia się podczas licznych manifestacji, stając 
się uniwersalnym symbolem niezgody na status quo. Maska wydaje się 
użyteczna dla uczestników oddolnie, a nawet spontanicznie organizowa-
nych protestów. Jak zauważą Pollyanna Ruiz „twarz człowieka w masce 
oznacza nowy i potencjalnie produktywny mechanizm, poprzez który siła 
może być artykułowania raczej oddolnie niż odgórnie”150. Maska buduje 
skojarzenia, przyciąga uwagę, nadaje protestowi łatwo identyfikowalną 
ikonografię. „Przekształca – mówi Alan Moore o masce V – protest w per-
formance. Ta maska jest bardzo teatralna; wytwarza poczucie romanty-
zmu i dramatyzmu. Mam na myśli to, że protesty, marsze protestacyjne 
mogą być bardzo wymagające, bardzo wyczerpujące. Mogą być dość po-

147 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 236, podkr. oryg.
148 D. Lloyd (w rozmowie z T. Halleckiem), The Man Behind The Mask.
149 Ibidem. S. Yigit Soncul prezentuje zdjęcie z demonstracji, podczas których zakłada-

no maski Guya Fawkesa, vide eadem: From Screens to Streets: The Dissemination of Guy 
Fawkes Image in Physical and Living Media, „Between” 2014, Vol. 4, No. 7, s. 5, http://www.
Between-journal.it, dostęp: 26.07.2016

150 P. Ruiz, Revealing Power: Masked Protest and the Blank Figure, „Cultural Politics” 
2013, Vol. 9, No. 3, s. 264.
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nure. Są tym, co trzeba czynić, ale to niekoniecznie znaczy, że są strasznie 
przyjemne – a powinny”151.

Pollynna Ruiz proponuje spojrzeć na noszone podczas protestów maski 
jako nieokreślone postaci (blank figure), które dają przestrzeń do wypełnienia 
osobom odczuwającym wykluczenie oraz niegodzącym się na definiowa-
nie tego, co może być usłyszane. W ten sposób podważają obecne struktury 
władzy, tworząc nowe przestrzenie publiczne. Daje sprzeciwiającym się sta-
tus quo źródło identyfikacji, umiejscawia ich w grupie walczącej z niespra-
wiedliwością. Ponadto, nieokreśloność postaci pozwala zdefiniować zna-
czenie maski, wpisać ją w narrację sprzeciwu152. W przypadku powieści 
graficznej V jak Vendetta maskę nosi tylko dwoje bohaterów, z których 
oboje da się zaliczyć do kategorii wykluczonych. Łączy ich, choć związek 
ten pojawia się z czasem, niechęć do politycznego status quo Brytanii pod 
rządami Norsefire, jednak V oraz Evey153 wypełnią maskę innymi znacze-
niami.

Maska, poza byciem symbolem, spełnia także inną istotną rolę. Chroni 
tożsamość zarówno zwykłych obywateli, jak i politycznych dysydentów. 
Anonimowość daje bezpieczeństwo, pozwala oszukać represyjny aparat 
władzy, w ramach walki z którym korzystanie z pewnych metod manipu-
lacji nie wydaje się niczym nagannym. Przywdziewanie masek zdaje się 
prostą, a do tego dość skuteczną metodą. Służby Norsefire nie są w stanie 
zidentyfikować V po dokonanym przez niego zamachu na Pałac Westmin-
sterski. Składający meldunek Głowie, Conrad Heyer stwierdza: „Mamy 
niecałe trzy minuty sensowego materiału, Wodzu. Znaczna większość na-
szych rejestratorów wideo uległa zniszczeniu podczas wybuchu. Po mojej 
lewej widać powiększenie twarzy podejrzanego. Niestety, maska uniemoż-
liwia identyfikację siatkówkową”154. Zaawansowane systemy inwigilacyjne, 
jakimi dysponuje faszystowski reżim, zawodzą.

Maska Guya Fawkesa, jak wspomniano wcześniej, stała się symbolem 
licznych współczesnych protestów politycznych, zwłaszcza takich, w któ-

151 za: T. Lamont, Alan Moore – Meet the Man behind the Protest Mask.
152 P. Ruiz, Revealing Power, s. 274–275.
153 Przyjmie ona tożsamość V po śmierci protagonisty V jak Vendetta, vide: A. Moore 

(scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 251, 257–259.
154 Ibidem, s. 15, podkr. oryg.
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rych nie ma wyraźnych liderów, a ich zasięg jest globalny. Aleksandra Buba-
-Braun wskazuje pięć powodów, dla których symbol ten stał się tak popu-
larny155. Po pierwsze, pochodzenie bohatera z wyższych warstw społecz-
nych, o czym świadczy jego erudycja i zbiory sztuki156. Po drugie, V zalicza 
się do kategorii osób wykorzystanych i wykluczonych przez system. Po 
trzecie, broni społeczeństwa przed bliskim, zrozumiałym zagrożeniem. Po 
czwarte jest emanacją anarchistycznych poglądów Alana Moore’a. Wresz-
cie po piąte, noszona przezeń maska daje poczucie identyfikacji i wspólnoty 
protestującym. Wszystko to składa się na wagę symbolu, po który chętnie 
sięgają oddolne ruchy protestu o sieciowym charakterze157.

Maska nie jest jedynym znakiem, który można kojarzyć z postacią za-
maskowanego protagonisty powieści graficznej V jak Vendetta. Obok niej 
trzeba wspomnieć o graficznym symbolu buntownika oraz hodowanych 
przez niego różach. Pierwszy z nich widnieje choćby na ścianie przedziału 
w pociągu, z którego V uprowadził Lewesa Prothero158. Litera V wpisana  
w okrąg przypomina analogiczny znak identyfikacyjny anarchistów. Podo-
bieństwo znaków nie jest przypadkowe, ze względu na głoszone przez V 
poglądy.

Swoim ofiarom V daje róże. Inspektor Finch znajduje taką na miejscu 
uprowadzenia Prothero: „Róża. Odmiana Violet Carson, dziwne... Myśla-
łem, że ten szczep przepadł podczas wojny...”159 Delia Surridge, która po 
odejściu z Larkhill pracuje jako patolog, kiedy widzi taką różę podczas 
autopsji biskupa Lillimana, domyśla się kim może być zamaskowany rewo-

155 A. Buba-Braun, Fikcyjna twarz rewolucji, „Palimpsest. Czasopismo socjologiczne” 
2014, nr 6, s. 7–8, https://issuu.com/palimpsest/docs/aleksandra_buba, dostęp: 20.12.2017.

156 Niestety trudno potwierdzić to założenie, gdyż nie wiemy nic o losie V sprzed uwię-
zienia w Larkhill. Równie dobrze mógłby być, niczym Edmund Dantes, prostym człowie-
kiem, który wiedzę, bogactwo i erudycję zawdzięcza kontekstowi, a nie statusowi społecz-
nemu.

157 O masce Guya Fawkesa jako nieodłącznym symbolu ruchów protestu, vide: O. Kohns, 
Guy Fawkes in the 21st Century: A Contribution to the Political Iconography of Revolt, „Ima-
ge [&] Narrative” 2013, Vol. 14, No. 1, s. 89–104, http://www.imageandnarrative.be/index.
php/imagenarrative/article/view/300/251, dostęp: 12.11.2013.

158 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 23. To pierwsze pojawienie się 
tego symbolu.

159 Ibidem, s. 24, podkr. oryg. Róże Violet Carson nazwano tak na cześć aktorki grają-
cej rolę Eny Sharples w popularnym serialu Coronation Street.
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lucjonista. V hodował takie róże już w Larkhill, by uhonorować Valerie, 
aktorkę, więźniarkę z celi nr 4. W Galerii Cieni także znajduje się ogród 
różany. Wręczanie róż osobom odpowiedzialnym za śmierć Valerie, staje 
się aktem symbolicznej zemsty dokonanej w jej imieniu.

„V uważa samego siebie – pisze Anthony Gregory – za uosobienie idei 
retrybucji. Określa siebie jako «równorzędną reakcję» na «potworną» 
przemoc państwa, która stworzyła go jako potwora. Aby móc potępić jego 
metody, należy potępić także brutalność, która wywołała jego pełną prze-
mocy odpowiedź. Różnica pomiędzy nim a państwem polega na tym, że 
państwo stosuje o wiele bardziej rozległą przemoc przeciwko niezliczo-
nym niewinnym ludziom. Odwetowa przemoc V spotyka się i zostaje 
przyćmiona przemocą państwa, która jest o wiele bardziej przejmująca. 
Inna różnica polega na tym, że przemoc w wykonaniu państwa cieszy się 
statusem zgodnej z prawem; jest ukrywana i możliwa dzięki koncepcji, 
wyznawanej przez jej wykonawców, że państwo powinno być uprawnione 
do działań, które są zabronione jednostkom”160. Stwierdzenie Gregory’ego 
wydaje się dobrze oddawać dylematy związane z oporem wobec władzy, 
która sama nie uznaje moralnych ograniczeń.

Powieść graficzna Alana Moore’a i Davida Lloyda, obok filozoficznych 
walorów, okazała się także źródłem kontestacyjnej ikonografii. Stworzona 
na potrzeby komiksu maska stała się symbolem społecznego protestu na 
całym świecie, symbolem walki o zmiany społeczne, poszerzanie zakresu 
wolności obywatelskich czy szerzej – walki o wolność. W państwach, ta-
kich jak Bahrain czy Arabia Saudyjska, o czym wspomina David Lloyd, 
maski Guya Fawkesa postrzegane są jako niebezpieczne symbole, a ich 
dystrybucja została zakazana lub dostęp do nich ograniczony161. Rysownik 
krytycznie ocenił taką postawę rządów, jednak uznał ją za zgodną z logiką 
działań niedemokratycznych władz. „Jeśli sądzisz, że zakaz używania ma-

160 A. Gregory, Vendetta, Violence, and the State, LewRockwell.com, https://www.lew-
rockwell.com/2006/03/anthony-gregory/vendetta-violence-and-the-state/, dostęp: 7.04. 
2011. Wypowiedź powstała w odniesieniu do filmowej adaptacji, ale zgodna jest też z du-
chem komiksowego oryginału.

161 D. Lloyd (w rozmowie z T. Halleckiem), The Man Behind The Mask. Twierdzenia 
Lloyda T. Halleck popiera odniesieniami do artykułów opisujących ograniczenia związane 
z noszeniem maski V.
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ski powstrzyma ludzkie pragnienie wolności – mówił – jesteś szalony. Ale 
władze często są szalone, często są niewiarygodnie głupie w swych założe-
niach”162.

Powieść graficzna V jak Vendetta zmusza także do refleksji nad meto-
dami oporu wobec władzy ograniczającej wolność jednostek. W demokra-
tycznych społeczeństwach pewną gwarancją odsunięcia od władzy rządu 
sprzeniewierzającego się zasadom, na których ono się opiera, jest działal-
ność opozycyjna i udział w wyborach lub innych formach obywatelskiej 
partycypacji. W przypadku reżimów autorytarnych czy totalitarnych moż-
liwości oporu wobec władzy są bardziej ograniczone. Konieczna jest zatem 
refleksja dotycząca możliwości stosowania bardziej radykalnych form 
oporu, które niedopuszczalne są w warunkach demokratycznej rywaliza-
cji. Tyranobójstwo i terroryzm to, wydaje się, najbardziej radykalne z nich, 
jednak w moralnej i politycznej ocenie ich stosowania, warto przyjrzeć się 
społecznemu kontekstowi, wymuszającemu odwołanie się do nich, aby 
otworzyć społeczeństwu drogę do potencjalnie lepszej przyszłości.

162 Ibidem.
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Anarchistyczna utopia

W pełni aprobuję zasadę: „Najlepszy rząd to taki, który naj-
mniej rządzi” i chciałbym doczekać chwili, gdy ową zasadę 
szybciej i bardziej systematycznie wprowadzi się w życie. 
Urzeczywistniona, sprowadza się w końcu do następnej za-
sady też w moim pojęciu słusznej: „Najlepszy jest taki rząd, 
który w ogóle nie rządzi”. I takiemu właśnie rządowi będzie 
ludzkość podlegała, gdy do tego dojrzeje.

(Henry David Thoreau, Obywatelskie nieposłuszeństwo)

Porównując w rozmowie z Margaret Killjoy faszyzm z anarchizmem,  
o tym ostatnim Alan Moore powiedział: „A z kolei anarchia niemalże za-
czyna się od zasady, że «w różnorodności tkwi siła», co jest znacznie bar-
dziej sensowne z perspektywy spojrzenia na świat natury. Przyroda  
i ewolucja – oczywiście o ile akurat żyjesz w kraju, gdzie wciąż wierzy się 
w ewolucję – nie uważały wcale za stosowne podążyć za ideą, że «w jedno-
ści i w jednakowości tkwi siła». Jeśli chcesz rozmawiać o gatunkach, które 
odniosły sukces, to weźmy nietoperze i żuki; są tysiące różnych odmian 
nietoperza i żuka. Niektóre typy drzew i krzewów zróżnicowały się tak 
wspaniale, że teraz istnieją tysiące wersji podstawowego gatunku. Teraz 
zestaw to z czymś takim jak koń lub człowiek, gdzie występuje jeden pod-
stawowy typ człowieka i dwa, może trzy podstawowe typy konia. Na drze-
wie ewolucji stanowimy bardzo nagą, ogołoconą gałąź. Całym programem 
ewolucji wydaje się dywersyfikacja, bo w różnorodności tkwi siła”1. Anar-
chizm oznacza korzystanie z dobrodziejstw różnorodności, niepoddawa-

1 A. Moore, za: Mythmakers and Lawbreakers: Anarchist Artists on Fiction, ed. M. Killjoy, 
Oakland, CA 2009, s. 48–49.
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nie się żadnym tendencjom ujednolicającym. Jest on antytezą faszyzmu, 
promującą wartości, które mają zabezpieczyć jednostki przed dominacją 
ze strony pojedynczej siły politycznej.

W dystopiach krytycznych, a taką jest powieść graficzna V jak Vendetta, 
znajdują się miejsca, w których kultywowane są systemy wartości i idei alter-
natywne wobec dominującego. Z nich płyną rewolucyjne impulsy, które 
mają zmienić zastaną rzeczywistość. Taka jest rola V i jego Galerii Cieni. 
Stają się oni repozytorium pozytywnej wizji świata, na którą nadzieję daje 
według twórców powieści graficznej anarchizm. Zanim przyjrzę się głoszo-
nym przez nich ideałom anarchistycznym, warto poznać ich filozoficzny 
kontekst, a także wynikającą z niego wizję anarchistycznej utopii. Co war-
to podkreślić, docelowej wizji społeczeństwa Alan Moore i David Lloyd 
poświęcili zdecydowanie mniej miejsca, niż opisowi rzeczywistości wro-
giej wobec niej2.

Anarchistyczny ład objawić ma się z rewolucyjnego zamętu, który spro-
wokował swoimi działaniami protagonista powieści graficznej. Anarchizm 
nie oznacza bowiem bezładu, tylko formę porządku, w której nie ma miejsca 
na hierarchiczne zależności. Najwyższą wartością jest w niej wolność, jed-
nak nie jest ona, jak przestawiają to stereotypowe wyobrażenia anarchizmu, 
dowolnością. Anarchizm to ład, w którym jednostki muszą przestrzegać 
określonych zasad, jednak nie są one wymuszane przez zewnętrzny nadzór 
o charakterze państwowym.

Droga do anarchistycznej utopii może przybierać różny charakter. Z jed-
nej strony jej ustanowienie może być wynikiem rewolucji, jednak dostęp-
ne są także szlaki niewymagające odwoływania się do przemocy. Autorzy 
powieści graficznej V jak Vendetta wskazali dwa oblicza przejścia od syste-
mu totalitarnego do potencjalnej utopii. Jednak zakończenie ich tekstu nie 
napawa optymizmem i wiarą w szybkie ustanowienie anarchistycznego 
ładu. Możliwe raczej, że losy uwolnionych spod władzy reżimu Norsefire 
Brytyjczyków zawiodą ich ponownie w kierunku jakiejś formy autokracji.

2 Uwagi o naturze przyszłego ładu społecznego, który zastąpi obaloną władzę Norsefi-
re są raczej zdawkowe, a istotniejszy wydaje się być sam proces przejścia do niego.
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7.1. Anarchizm

„Uczeni akademiccy – pisze Richard Sylvan – zdają się żywić ideologicz-
ne przywiązanie do państwa”3. Autor przytacza przykłady takiego państwo-
wocentrycznego podejścia, z gruntu odrzucające myślenie w kategoriach 
anarchistycznych ze względu na jego utopijność. Przyczyn takiego postrze-
gania anarchizmu może być wiele i trudno przesądzić, która z nich ma cha-
rakter dominujący. Jednak idee anarchistyczne znajdują oddźwięk zarów-
no wśród myślicieli politycznych, jak i osób ze świata szeroko rozumianej 
sztuki. Konieczne zatem jest przyjrzenie się naturze ideologii anarchistycz-
nej i wydobycie z całej jej różnorodności tych elementów, które stanowią 
jej sedno.

Anarchistyczne ideały mogą stanowić podłoże dla alternatywnych mo-
deli organizacji życia społeczeństw. Brak państwowej zwierzchności mu-
siałby zostać zastąpiony inną formą zachęcania jednostek do przestrzegania 
ustalonych reguł, jeśli społeczeństwo takie nie miałoby stać się uosobie-
niem chaosu. Anarchizm nie zakłada bowiem chaotycznego bezkształtu, 
który zastąpić miałby zastaną rzeczywistość, a raczej oferować ma formę 
realizacji indywidualnych i społecznych potrzeb jednostki w sposób za-
pewniający maksymalne poszanowanie jej autonomii i wolności.

Anarchizm. Stan bez władzy państwowej, choć większości, jak zauważa 
Alan Moore, może wydawać się nierealny lub wręcz niebezpieczny, może 
być jednak czymś całkiem naturalnym. „Sądzę – mówił on w wywiadzie 
udzielonym Margaret Killjoy – że jeśli spojrzymy na naturę bez uprzedzeń, 
odkryjemy, że to jest właśnie stan rzeczy, który zazwyczaj ma miejsce. 
Mam na myśli, że wcześniejsi przyrodnicy patrzyli na grupy zwierząt i mó-
wili «O, tak, ten osobnik jest samcem alfa, więc jest przywódcą stada». 
Natomiast późniejsze badania skłaniają się ku sugestii, że badacze po pro-
stu dokonywali projekcji własnych wizji społecznych na grupy zwierząt  
i że jeśli obserwujesz je uważniej, odkryjesz, że owszem, jest duży twardy 
samiec, który wydaje się załatwiać większość bójek, ale najważniejszym 
członkiem stada jest prawdopodobnie ta samica w tle, wokół której wszy-

3 R. Sylvan, Anarchizm, tłum. M. Poręba, w: Przewodnik po współczesnej filozofii poli-
tycznej, red. R.E. Goodin, F. Pettit, Warszawa 2002, s. 283.
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scy się zbierają w sytuacji konfliktu. Są w stadzie inne osobniki, które mogą 
mieć ważną rolę, gdy przychodzi do poszukiwania nowego terytorium.  
W rzeczywistości stado nie organizuje się w sposób hierarchiczny; każdy 
osobnik wydaje się mieć własną pozycję w stadzie”4. W oczach Moore’a 
anarchizm jawi się jako stan bliski naturze, w którym organizacja służyć 
ma całości społeczeństwa, a nie jedynie wybranej grupie, której udało prze-
jąć się kontrolę nad innymi.

„Anarchizm – pisze Richard Sylvan – uważa się za ideologię z istoty swej 
nowożytną, powstałą w ślad za nowoczesnym państwem i w opozycji do 
niego”5. Autor wskazuje, że co prawda można odnaleźć ślady myśli anarchi-
stycznej we wcześniejszych epokach6, ale jednak zasadnicze teorie w ramach 
tego nurtu ideologicznego powstały w XVIII wieku. Stereotypowe wyobra-
żenie anarchizmu zakłada, że jest on nierealistyczną mrzonką, która chce 
podważyć elementy dobrej organizacji społecznej. Alexander Berkman 
stwierdził: „Muszę najpierw powiedzieć wam, czym anarchizm nie jest. To 
nie bomby, bałagan czy chaos. To nie rozboje ani morderstwa. To nie wojna 
wszystkich ze wszystkimi. To nie powrót do barbarzyństwa czy do dzikości 
człowieka. Anarchizm jest całkowitym przeciwieństwem tego wszystkiego”7. 
Powyższe określenie negatywnych cech kojarzonych za anarchizmem może 
stanowić dobry punkt wyjścia do przyjrzenia się temu, co głoszą zwolen-
nicy tego nurtu intelektualnego8.

Tym, co utrudnia sformułowanie jednoznacznej definicji anarchizmu 
jest jego różnorodność. Daniel Grinberg stwierdza, że „poglądy anarchi-
stów z krwi i kości, w przeciwieństwie do ich wyidealizowanych atrap, nie 

4 A. Moore, za: Mythmakers and Lawbreakers, s. 42–43.
5 R. Sylvan, Anarchizm, s. 283.
6 Wspomina on myśl stoików i taoizm.
7 A. Berkman, ABC of Anarchism, za: J. Jennings, Anarchism, w: Contemporary Politi-

cal Ideologies, eds. R. Eatwell, A. Wright, London 1994, s. 127.
8 Poniższy szkic głównych założeń ideologii anarchizmu oraz wizji anarchistycznej uto-

pii inspirowany jest głównie, obok wymienionych wcześniej, następującymi tekstami: The 
Anarchist Reader, ed. G. Woodcock, London 1983; A. Heywood, Ideologie polityczne. Wpro-
wadzenie, tłum. M. Habura, N. Orłowska, D. Stasiak, Warszawa 2007, s. 195–219; D. Grin-
berg, Ruch anarchistyczny w Europie Zachodniej 1870–1914, Warszawa 1994; P. Laskowski, 
Szkice z dziejów anarchizmu, Warszawa 2007; P. Marshall, Demanding the Impossible. A Hi-
story of Anarchism, London–New York–Toronto–Sydney 2008; L.T. Sargent, Contemporary 
Political Ideologies: A Comparative Analysis, Belmont 2009, s. 209–226; A. Vincent, Modern 
Political Ideologies, Chichester 2010, s. 111–135.
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były nigdy jednorodne, niezmienne i zbieżne ze sobą. Można w nich z ła-
twością wyczuć koloryt lokalny, zaplecze różnych tradycji kulturalnych,  
a także refleks chwili dziejowej, w której były formułowane. Znajdujemy  
w nich okruchy wszystkich popularnych teorii «wieku ideologii», od blan-
kizmu po darwinizm społeczny”9. Postuluje on zatem przyjrzenie się anar-
chizmowi poprzez stworzenie typu idealnego tego nurtu myśli społecznej 
i politycznej.

Słowo anarchia oznacza „brak rządu”. Niechęć do władzy państwowej wy-
daje się zatem fundamentem anarchistycznych przekonań10. Anarchizm, 
jak pisze Andrew Fiala, to „teoria polityczna, która jest sceptyczna wobec 
legitymizowania władzy, szczególnie władzy politycznej. Anarchizm jest za-
zwyczaj ugruntowany w moralnym uznaniu wagi indywidualnej wolności. 
Anarchiści głoszą także pozytywną teorię rozkwitu człowieka opartą o ideał 
konstruowania niedyrektywnego konsensusu”11. Rząd, wedle anarchistów, 
ogranicza możliwość indywidualnego rozwoju człowieka. Państwo jest me-
chanizmem przymusu, którego działania tłamszą wolność jednostek, wtła-
czają je w ramy struktury o ograniczonej funkcjonalności. „Państwo samo 
w sobie – jak podsumowuje poglądy anarchistów Jeremy Jennings – było 
kosztowne w utrzymaniu i marnotrawne w działaniu, jego biurokracja nie-
efektywna, podatki arbitralne i niesprawiedliwe”12.

Andrew Heywood wskazuje, że sednem anarchizmu jest niechęć wobec 
państwa i tworzonych przez nie instytucji. Wymienia on cztery istotne jego 
zdaniem poglądy w ramach tej ideologii: antyetatyzm, porządek naturalny, 
antyklerykalizm i wolność gospodarczą13. Wszystkie one sprowadzają się, 
w pewnym uproszczeniu, do eliminacji bądź ograniczenia czynników tłam-
szących wolność jednostek.

Władza człowieka nad człowiekiem była zdaniem anarchistów źródłem 
wszelkich problemów. Nie służy ona utrzymaniu porządku i dbaniu o prze-
strzeganie zasad, a jedynie wymuszaniu posłuszeństwa. Jednostki mogą 

 9 D. Grinberg, Ruch anarchistyczny w Europie Zachodniej 1870–1914, Warszawa 1994, 
s. 80.

10 Vide: R. Sylvan, Anarchizm, s. 284–287.
11 A. Fiala, Anarchism, Stanford Encyclopedia of Philosophy, https://plato.stanford.

edu/entries/anarchism/, dostęp: 11.04.2018.
12 J. Jennings, Anarchism, s. 129.
13 A. Heywood, Ideologie polityczne, s. 197–205.
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znacznie lepiej funkcjonować w środowisku, w którym ich wola i prawa są 
szanowane. Piotr Kropotkin pisał, że anarchizm „to nazwa nadana zasa-
dzie czy teorii życia i działania, w ramach której społeczeństwo tworzy się 
bez rządu – harmonia w takim społeczeństwie jest uzyskiwana nie poprzez 
poddanie się prawu lub posłuszeństwo wobec jakichkolwiek władz, ale po-
przez swobodne umowy pomiędzy różnymi grupami, terytorialnymi czy 
zawodowymi, zawierane w wolny sposób na rzecz produkcji i konsumpcji, 
ale także dla zaspokojenia nieskończonej rozmaitości potrzeb i aspiracji 
cywilizowanej istoty”14. Definicja rosyjskiego anarchisty pozwala uchwycić 
sens anarchizmu w jego najczystszej postaci, która głosi wiarę w wolnego  
i samodzielnie dokonującego wyborów człowieka. Jeśli wczytać się w anar-
chistyczne przesłanie powieści graficznej V jak Vendetta, będzie ono od-
zwierciedlało tę fundamentalną wiarę.

Anarchistyczna utopia. Wizje organizacji anarchistycznego społeczeń-
stwa postrzegane są jako efemeryczne i utopijne. Ideał społeczeństwa funk-
cjonującego bez kontroli ze strony władzy zwierzchniej wydaje się niere-
alistyczny i z góry skazany na porażkę. Źródła tych zastrzeżeń mogą być 
dwojakie. Po pierwsze, sami anarchiści starali się nie przesądzać kształtu 
ładu społecznego „bez rządzących”, ufając w uwolnione zdolności twórcze 
jednostek15. Z drugiej strony, anarchistyczne idee nie zostały wcielone w ży-
cie w skali całych organizmów państwowych. Co zatem mogłoby kształto-
wać fundamenty anarchistycznej utopii?

„Są w ramach anarchizmu – pisze Andrew Vincent – pewne wspólne 
przekonania dotyczące organizacyjnych podstaw społeczeństwa. Większość 
anarchistów uważa, że przyszłe społeczeństwo byłoby niehierarchiczne, 
niedyrektywne i libertariańskie. (...) Jeżeli miałaby pozostać jakaś elemen-
tarna forma rządu, byłby on zminimalizowany i zależny od uzgodnień”16. 
Z niewymienionych przez autora elementów koniecznym wydaje się wska-
zanie wolności, jako jednej z wartości hołubionych przez anarchistyczną 
wspólnotę. Z pewnością opisanie jednorodnej wizji idealnej wspólnoty 

14 P. Kropotkin, Anarchism, w: The Essential Kropotkin, eds. E. Capouya, K. Tompkins, 
London–Basingstoke 1976, s. 108.

15 Przykładem takiego podejścia jest choćby myśl Michaiła Bakunina, vide: D. Grin-
berg, Ruch anarchistyczny..., s. 107–108.

16 A. Vincent, Modern Political Ideologies, s. 130.



266 Rozdział 7

anarchistycznej utrudnia także fakt samej różnorodności tego nurtu ide-
owego.

Społeczna organizacja wcielająca w życie postulat wolności i eliminacji 
utożsamianego z opresją rządu mogłyby stanowić punkt wyjścia w kształ-
towaniu anarchistycznej utopii. Poszanowanie wolności i godności jed-
nostki wydaje się tu mieć znaczenie kluczowe. Jak pisze Daniel Grinberg 
„cała zresztą filozofia anarchizmu jest wyrazem tęsknoty za wolnością  
i sprawiedliwością jako podstawowymi potrzebami natury ludzkiej”17. Au-
tonomia jednostki postulowana przez anarchistów jest kluczowym ele-
mentem ich wizji człowieka.

Człowiek, uwolniony od przymusu i niemuszący obawiać się przemocy 
ze strony niezależnych od niego instytucji, będzie w stanie stworzyć ład,  
w którym zewnętrzna kontrola będzie zbędna. Strach i lęk powodowany 
przez władzę ogranicza możliwości jednostek. Jak zauważał Michaił Baku-
nin, pisząc w Spowiedzi o swym rodzinnym kraju: „W Rosji główną siłą 
napędową jest strach, a strach zabija wszelkie postacie życia, rozumu, każ-
dy szlachetny odruch duszy. Trudno i ciężko jest żyć w Rosji każdemu 
człowiekowi kochającemu prawdę, człowiekowi kochającemu bliźniego, 
jednako szanującemu we wszystkich ludziach dostojeństwo i niezależność 
nieśmiertelnej duszy, człowiekowi, krótko mówiąc, cierpiącemu nie tylko 
skutkiem ucisku, którego ofiarą bywa on sam, ale również i skutkiem ucisku 
dręczącego sąsiada!”18 Tylko wolność jest w stanie zapewnić jednostce moż-
liwość godnego życia, jego własnego, ale także tych, którzy go otaczają.

Jaki kształt powinna zatem przybrać wspólnota, w której wolne jedno stki 
będą mogły egzystować bez państwowego nadzoru? Wspomniany wcześniej 
Bakunin widział możliwość zaistnienia tego rodzaju wspólnoty w ramach 
federacji stowarzyszeń rolnych i przemysłowych, które byłyby swobodnie 
tworzone przez jednostki. Nie precyzował jednak ich ostatecznego kształtu, 
zadowalając się wypełnianiem przez nie zasady jedności w różnorodności19. 

17 D. Grinberg, Ruch anarchistyczny..., s. 81.
18 M. Bakunin, Spowiedź, w: idem, Pisma wybrane, t. 1, red. i tłum. H. Temkinowa, War-

szawa 1965, s. 483. Spowiedź została napisana przed anarchistycznym okresem w biografii 
Bakunina, ale przytoczone słowa zdają się dobrze odzwierciedlać wpływ państwowego 
zniewolenia na człowieka.

19 D. Grinberg, Ruch anarchistyczny..., s. 107.
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Z kolei dla anarchistów indywidualistycznych, w przeciwieństwie do inspi-
rowanych ideami rosyjskiego myśliciela anarchistów kolektywistycznych, 
ważniejsze jest zapewnienie wolności oraz szeroka ochrona dla praw wła-
sności. Skupiają się oni raczej na podkreśleniu suwerenności jednostki oraz 
jej praw związanych z własnością i wymianą o charakterze wolnorynko-
wym20.

Na ciekawy aspekt możliwego społeczeństwa anarchistycznego zwraca 
uwagę, w przytoczonym na początku rozdziału motcie, Henry David Tho-
reau. Uzależnia on bowiem istnienie społecznej organizacji bez rządu od 
moralnego rozwoju jednostek. Osiągnięcie tego stanu zależne jest od etycz-
nej dojrzałości członków wspólnoty, a jeśli jej brak – Thoreau gotów jest 
zaakceptować ograniczoną władzę polityczną21. Niezależnie od kształtu, 
który przybierze anarchistyczna utopia, jej narodziny zwiastować będą czas 
wolności, braku przymusu, zanik społecznych hierarchii oraz dobrowolne 
przestrzeganie reguł jako pochodną ludzkiej moralności, a nie państwowej 
siły.

2.2. Idealne społeczeństwo

Społeczeństwo anarchistów pozbawione jest przymusu i potencjalnej 
przemocy charakterystycznej dla organizacji państwowej. Z perspektywy 
osób wychowanych i doświadczających egzystencji jedynie w zorganizo-
wanych hierarchicznie strukturach państwowych, brak tego rodzaju ładu 
może wydawać się tożsamy z chaosem. Różnorodność i współwystępowa-
nie pozornie sprzecznych systemów wartości może jawić się jako zagroże-
nie dla spójności gwarantującej stabilność.

Wspólnota anarchistyczna, jak została zarysowana w powieści graficz-
nej V jak Vendetta, nie jest chaotycznym zbiorem jednostek, a stowarzy-
szeniem wolnych ludzi decydujących się na wspólną egzystencję. Ludzie 
swobodnie podejmują decyzję o przystąpieniu do społeczności, a czyniąc to, 

20 Vide: A. Heywood, Ideologie polityczne, s. 210–214. Anarchizm indywidualistyczny 
sam w sobie jest mocno zróżnicowany, vide: P. Laskowski, Szkice z dziejów anarchizmu,  
s. 168–193.

21 W. Lewandowski, Wolność i samotność. Myśl społeczno-polityczna amerykańskiego 
transcendentalizmu, Warszawa 2011, s. 136–137.
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godzą się dobrowolnie realizować zasady w danej wspólnocie wytyczone. 
Ideał anarchistycznej wspólnoty, jaki wyłania się z wypowiedzi V, to wspól-
nota oparta na kultywowaniu sztuki wolności, odpowiedzialności  
i zdolności egzystencji bez potrzeby oglądania się na autorytety wskazują-
ce jedynie słuszne sposoby życia.

Chaos. Reakcje mieszkańców Londynu na brak zewnętrznego nadzoru 
zostały ukazane w rozdziale Verwirrung22. Dezaktywacja Ucha, Oczu i Ust 
doprowadziła do wybuchów społecznej przemocy, uwolnienia skrywa-
nych przez obywateli frustracji, co z kolei było przyczyną licznych aktów 
agresji, zarówno przeciw mieniu, jak i innym członkom wspólnoty23. Za-
niepokojona dopływającymi z radiowego nasłuchu informacjami o roz-
grywających się na ulicach aktach przemocy Eve pyta: „Te rozruchy i wrza-
wa, V... Czy to anarchia? Czy to kraina rób-co-chcesz?” Na co V odpowiada: 
„Nie. To tylko kraina bierz-co-chcesz. Anarchia znaczy «bez przywódców», 
a nie «bez porządku». Z anarchią przychodzi ordnung, era prawdziwego 
porządku, czyli porządku dobrowolnego. Ta era zacznie się, gdy końca do-
biegnie chaotyczny cykl verwirrung, o którym mówią te komunikaty. To 
nie jest anarchia, Eve. To jest chaos”24.

Jednym ze stereotypowych wyobrażeń anarchii jest stan chaosu, w któ-
rym nie panują żadne reguły, prowadzący do konfliktów pomiędzy jed-
nostkami. Jednak w ujęciu protagonisty powieści graficznej V jak Vendetta 
chaos spowodowany jego działaniami to tylko faza przejściowa, niezbędna 
do wyłonienia się prawdziwej anarchii. W świecie porządku bez przywód-
ców, jednostki będą same odpowiedzialne za swoje działania, tworzenie 
reguł oraz ich przestrzeganie.

Z perspektywy władzy politycznej, zwłaszcza o autorytarnym charakte-
rze, chaos zawsze stanowi zagrożenie. „Władza – mówi V, – gdy wykryje 
chaos, depczący jej po piętach, posunie się do największych podłości, byle 
zachować pozory porządku... ...Ale zawsze będzie to porządek bez spra-
wiedliwości, bez miłości czy wolności. Więc nie da się długo opóźniać 
upadku ich świata w pandemonium. Rządzący pozwalają na dwie role: 

22 Słowo to oznacza w języku polskim chaos.
23 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, tłum. J. Drewnowski, Warszawa 

2014, s. 191, 193–196.
24 Ibidem, s. 195, podkr. oryg.
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kata albo ofiary. Przemieniają ludzi w pozbawione radości manekiny, peł-
ne strachu i nienawiści, podczas gdy kultura stacza się w otchłań”25. Brak 
porządku, rozlewający się bezład powoduje, że reżim Norsefire broni się 
przed wirusem anarchii, starając się zapanować nad działaniami jedno-
stek, które wydostały się spod jego kurateli. Przedstawiciele reżimu poli-
tycznego nie wierzą, że ze stanu chaosu, który wywołał V, uda się stworzyć 
porządek bez użycia przymusu.

Jednak Moore i Lloyd sugerują, że z chaosu może wyłonić się nowa lepsza 
Brytania, w której ludzie będą doświadczać wolności. Proces ten jednak 
nie będzie łatwy, gdyż tłamszone przez lata instynkty domagają się ujścia, 
dlatego też chaos, w którym może pojawić się przemoc i brak społecznego 
spokoju może być koniecznością. „Jak to ujął Yeats? – podsumowuje V – 
«Kołując coraz szerszą spiralą, sokół przestaje słyszeć sokolnika. Wszystko 
w rozpadzie... ...W odśrodkowym wirze. Czysta anarchia szaleje nad świa-
tem»”26.

Wspólnota. Zanim protagonista powieści graficznej V jak Vendetta pod-
łoży ładunki wybuchowe pod budynek sądu Old Bailey, odpowie na jeszcze 
jedno pytanie Temidy dotyczące tożsamości jego nowej kochanki: „Nazy-
wa się Anarchia. I jako kochanka nauczyła mnie znacznie więcej niż ty! 
Nauczyła mnie, że sprawiedliwość nie ma znaczenia bez wolności. Jest 
szczera. Nie składa obietnic i ich nie łamie. W przeciwieństwie do ciebie, 
ladacznico. Zastanawiałem się, dlaczego nie potrafisz spojrzeć mi w oczy. 
Teraz już wiem. Więc żegnaj, droga pani. Smuciłoby mnie nasze rozstanie, 
lecz nie jesteś już kobietą, w której kiedyś się zakochałem”27. W przeci-
wieństwie do sprawiedliwości, która porzuciła wierzących w nią obywateli, 
obłudnie akceptując swoją rolę jako część dyktatorskiej maszynerii władzy, 
anarchia zawsze był szczera. Nie zwodziła, oferowała tylko tyle, ile jed-
nostki gotowe były przyjąć.

Alan Moore i David Lloyd nie poświęcili zbyt wiele miejsca na naszki-
cowanie programu anarchistycznej utopii, o którą walczy V. Wiemy tylko, 
że ma to być ład społeczny oparty na poszanowaniu wolności i dobrowol-

25 Ibidem, s. 198–199, podkr. oryg.
26 Ibidem, s. 196. Cytowany przez V fragment pochodzi z wiersza Williama Buletra 

Yeatsa Drugie przyjście (tłum. Stanisław Barańczak).
27 Ibidem, s. 41, podkr. oryg.
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nych umowach zawieranych przez obywateli. Nie będzie w nim ścisłych 
społecznych hierarchii oraz nadzoru jednych nad drugimi. Taki kształt 
pożądanego ładu społecznego można wysnuć z krytyki zastanej rzeczywi-
stości, zdominowanej przez faszystowską ideologię.

Wolność, o którą V walczy, to także brak przymusowej jedności, która 
była przyczyną społecznego wykluczenia. Michaił Bakunin pisał, że „bio-
rąc za podstawę wolność, zawsze dojdziemy do jedności, lecz wychodząc 
od jedności, z trudem a może w ogóle, osiągniemy wolność”28. Bakunin 
miał tu ma myśli jedność narodową, podobnie to pojęcie postrzegał reżim 
Norsefire. Jedność nie może wolności ograniczać, może tylko stanowić jej 
efekt.

Obok tak pojmowanej jedności V pragnie także, aby anarchistyczna uto-
pia gwarantowała możliwie szeroką różnorodność. Zachowane w Galerii 
Cieni dzieła sztuki są świadectwem siły jaką daje bogactwo kulturowe, inspi-
rowane różnymi źródłami. Inności nie należy się obawiać, sugerują Moore 
i Lloyd, jest ona bowiem naturalnym atrybutem, który powinien być roz-
wijany.

Anarchistyczne społeczeństwo powinno także dbać o jakość relacji po-
między jednostkami. Istotny w tym kontekście jest analizowany wcześniej 
list z biografią Valerie, który V i Evey czytali podczas swoich więziennych 
doświadczeń. Wyrażona w nim miłość bliźniego dała im siłę, by przetrwać, 
a także stała się inspiracją do dokonania społecznej zmiany. Stosowane 
przez V metody mogą być dyskusyjne jeśli przyjrzeć im się z tej perspekty-
wy. Jednak dla Evey, która decyduje się przejąć rolę zamaskowanego prota-
gonisty, stanowi to istotny element jego zamierzeń.

V nie wskazuje jednak sposobu, w jaki nowe społeczeństwo zostanie 
finalnie ukształtowane. Rewolucja, którą zapoczątkował, daje jedynie 
punkt startu, jednak to od obywateli komiksowej Brytanii zależeć będzie 
sposób wcielenia nowego ładu w życie.

Wolność a dowolność. Granica między wolnością a dowolnością jest 
niezwykle trudna do wytyczenia. Obawa przed nadużyciem wolności w imię 
jednostkowych interesów stanowiła przyczynę, która powodowała koniecz-

28 M. Bakunin, Katechizm rewolucyjny, za: P. Laskowski, Szkice z dziejów anarchizmu, 
s. 200.
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ność powołania do życia instytucji nadzorujących jednostki. W anarchi-
zmie kontrola rządowa powinna zatem zostać zastąpiona innymi mecha-
nizmami, które zabezpieczą jednostki przed naruszeniami wolności.

Księga trzecia powieści graficznej V jak Vendetta została zatytułowana 
Kraina Rób-co-chcesz. Tytuł ten to nawiązanie do jednej z historii zamiesz-
czonych w książce The Magic Faraway Tree brytyjskiej autorki Enid Bly-
ton29. Przy pomocy tych dziecięcych opowieści, jak pisze Rebecca Row-
land, Moore i Lloyd starają się wytłumaczyć czym jest anarchizm. Ponadto 
odwołanie do literackiego tekstu adresowanego do młodszego odbiorcy, ma 
pokazać dojrzewanie Evey Hammond, która stopniowo staje się główną 
bohaterką V jak Vendetta30.

Po raz pierwszy fragmenty The Magic Faraway Tree pojawiają się w roz-
dziale Violence (Przemoc)31. V czyta Evey tę książkę przed snem:

„– Zbudujmy wielki zamek! – Zawołał Księżycek. – Potem usiądziemy 
na nim, kiedy będzie przypływ.

– Nie możemy – odparł Jedwabnik, nagle posmutniawszy.
– Dlaczego? Dlaczego? Wykrzyknęła Jo ze zdziwieniem. – Przecież to 

kraina Rób-co-chcesz!
– Tak – potwierdził Jedwabnik. – Ale czas wrócił do odległego drzewa. 

Ta kraina niedługo ruszy naprzód, a chociaż jest miła, nie chcemy tu zo-
stać do końca życia.

– Masz ci los – powiedziała Jo. – Nasi rodzice nie daliby sobie bez nas 
rady...»”32

W krainie, po której podróżują bohaterowie opowiadania Enid Blyton, 
spełniają się wszelkie życzenia, nic więc dziwnego, że chcą oni w niej po-
zostać. Jednak prawa rządzące światem dziecięcej opowieści zmuszają ich 
do opuszczenia tego miejsca, gdyż w innym przypadku mogliby nie po-
wrócić. Wolność zakłada zatem, sugerują Moore i Lloyd, przestrzeganie 

29 E. Blyton, The Magic Faraway Tree, London 2007. Opowiadanie The Land of Do-As-
-You-Please znajduje się na s. 92–100.

30 R. Rowland, ‘The Land of Do-As-You-Please’: Childhood and Anarchy in «V for Ven-
detta» and the Faraway Tree Stories, „{particle} UNMC Literary Magazine” 2014, No. 2, 
http://particle.sanottingham.org/the-land-of-do-as-you-please-childhood-and-anarchy-
in-v-for-vendetta-and-the-faraway-tree-stories/, dostęp: 13.03.2018.

31 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 68.
32 Ibidem.
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praw natury, których nie można złamać, co nie oznacza zarazem, że są one 
źródłem niewoli. One po prostu istnieją, a ludzie muszą zaakceptować za-
sady z nich wynikające, co w żaden sposób nie ogranicza ich wolności,  
a jedynie przyjemności.

Kolejne odwołanie do historii napisanej przez Blyton pojawia się w mo-
mencie, gdy V pozostawia Evey na londyńskiej ulicy. Kiedy dziewczyna 
krzyczy: „V, nie podoba mi się tu. Wróćmy do środka”, ten odpowiada 
przytaczając cytowany powyżej fragment od słów Jedwabnika33. Rowland 
interpretuje porzucenie Evey jako element stosowanego przez V wycho-
wania34. Evey musi wydostać się z wygodnego gniazda i spróbować samo-
dzielnego życia, co w efekcie doprowadzi do uwięzienia jej przez V i do-
kończenia procesu jej kształtowania.

Po raz kolejny nawiązanie do tekstu Blyton pojawia się w cytowanej 
wcześniej rozmowie, w której V tłumaczy Evey różnicę pomiędzy chaosem 
a anarchią. Nawet w krainie Rób-co-chcesz, na co zwraca uwagę Rowland, 
obowiązują pewne zasady35. Kiedy Joe36 pragnie zostać maszynistą pocią-
gu, zostaje poinformowany, aby zatrzymywał się na stacjach oraz uważał 
na zamknięte bramy37. W opisanej przez Blyton krainie wszystko jest moż-
liwe, ale pod warunkiem akceptacji pewnych przyjętych zasad.

Tłumacząc Evey różnicę pomiędzy anarchią a chaosem, V wskazuje na 
ten aspekt krainy Rób-co-chcesz. Anarchia nie jest stanem nadużywania 
wolności, folgowania własnym niczym nieograniczonym pragnieniom. 
Jest ona miejscem, w którym przestrzega się dobrowolnie przyjętych zasad, 
a także tych wynikających z natury rzeczy. Sztuka wolności, polegającej na 
akceptacji pewnych ograniczeń bez państwowego przymusu, powinna stać 
się podstawą ludzkich działań, gdyż to może, jak sugerują Moore i Lloyd, 
lec u podstaw anarchistycznej utopii.

33 Ibidem, s. 99.
34 R. Rowland, ‘The Land of Do-As-You-Please’.
35 Ibidem,
36 Najstarsze z rodzeństwa, które Enid Blyton uczyniła bohaterami swoich opowieści, 

nazywa się Joe. W powieści V jak Vendetta jego imię zostało użyte w skróconej formie Jo.
37 E. Blyton, The Land of Do-As-You-Please, w: idem, The Magic Faraway Tree, s. 92.
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7.3. Drogi do raju

„Anarchia – tłumaczy V – ma dwa oblicza. Twórcy i niszczyciela. Nisz-
czyciele obalają imperia. Zostawiają płótno czystych gruzów, na którym 
twórcy mogą zbudować lepszy świat. Na etapie zgliszczy dalsze niszczenie 
już nie ma znaczenia. Precz z naszymi materiałami wybuchowymi. Precz  
z naszymi niszczycielami! Nie ma dla nich miejsca w naszym lepszym świe-
cie. Wznieśmy toast za wszystkich zamachowców, wszystkich drani, nad 
wyraz szpetnych i bezwzględnych. Wypijmy za ich zdrowie... ...I więcej się 
z nimi nie spotykajmy”38. Słowa V ukazują dwa potencjalne sposoby stwo-
rzenia anarchistycznej utopii: na drodze rewolucji lub na drodze bardziej 
ewolucyjnej, związanej z edukacją i pracą u podstaw.

Wariant związany z użyciem rewolucyjnej przemocy rodzi pytania o ety-
czne aspekty takiego działania, a także o stopień identyfikacji przez społe-
czeństwo z wcielanymi w ten sposób ideami. Zasadnym jest także pytanie 
czy zło, jakie generuje rewolucyjna przemoc, może zostać zrekompensowa-
ne dobrem z niej wynikłym w postaci lepiej i bardziej sprawiedliwie urządzo-
nego świata. Z kolei model ewolucji społeczeństwa w kierunku anarchisty-
cznej utopii na drodze edukacji jego członków, wydaje się nieobarczony 
tymi wadami etycznymi, natomiast jego istotnym ograniczeniem jest czas 
potrzebny na dokonanie takiej zmiany oraz niechęć aparatu państwowego 
dążącego do podtrzymania status quo.

Przemocą do raju. Opuszając okolice budynku Old Bailey po dokona-
nym zamachu, V rozmyśla: „Płomienie wolności. Jakie cudne. Jakie słuszne. 
Ach, moja kochana Anarchio... «O! Piękna pani, dotąd cię nie znałem»”39. 
Zdaniem Josha Lukina, sposób, w jaki V nadaje teatralny charakter swoim 
terrorystycznym atakom, przypomina egzaltowane enuncjacje rewolucyj-

38 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 222, podkr. oryg.
39 Ibidem, s. 41. Ostatnie zdanie wypowiedziane przez V to cytat z Henryka VIII Wil-

liama Shakespeare’a (tu w przekładzie Leona Ulricha). Słowa te wypowiada Henryk VIII 
do Anne Bullen (Boleyn), kiedy po raz pierwszy dotyka jej dłoni w scenie 4 aktu 1. Confer: 
M. Boudreaux, An Annotation of Literary, Historic, and Artistic References in Alan Moore’s 
Graphic Novel, «V for Vendetta», enjolrasworld, http://www.enjolrasworld.com/Annota-
tions/Alan%20Moore/V%20for%20Vendetta/V%20for%20Vendetta%20Revised%20–% 
20Complete.html, dostęp: 4.07.2017.
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nych działań obecne w pismach Miachaiła Bakunina40. Cytowane powyżej 
słowa przypominają według niego zdania wieńczące pochodzący z 1842 
roku artykuł rosyjskiego anarchisty zatytułowany Reakcja w Niemczech: 
„Zaufajmy wiecznemu duchowi, który tylko dlatego burzy i niszczy, że jest 
niezgłębionym i wiecznie twórczym źródłem wszelkiego życia. Radość 
niszczenia jest zarazem radością tworzenia”41. Podobnych przykładów Lu-
kin przytacza kilka.

Zauważa on także, że rewolucyjna taktyka przejścia do anarchistycznej 
utopii stosowana przez V jest bardzo spójna z poglądami rosyjskiego anar-
chisty. Lukin wskazuje, że V nie cofa się przed terrorystycznymi atakami 
ani manipulacją, o ile tego rodzaju działania sprzyjają obaleniu faszystow-
skiego reżimu. Działania V, który potrafi z ukrycia ukierunkowywać we-
wnątrzpartyjne sprzeczności, stanowią refleks konspiracyjnych tendencji 
Bakunina. Jednak Lukin, powołujący się w swej analizie na pracę Petera 
Marshalla, pomija istotny aspekt bakuninowskiego poparcia dla wykorzy-
stania przemocy politycznej, również spójny z postawą V. Jak zauważa 
Piotr Laskowski, rosyjski myśliciel „formułuje program rewolucji przeciw 
rzeczom i stanowiskom – nie przeciw ludziom”42. Systematyczny terror re-
wolucyjny nie był celem Bakunina, nie jest też celem V, który pragnie oba-
lić reżim, tworząc podwaliny pod lepszą przyszłość. Tym, co wyróżnia 
działania V są także polityczne zabójstwa na członkach elit politycznych 
oraz eliminacja wyłącznie osób odpowiedzialnych za prowadzenie obozu 
przesiedleńczego w Larkhill.

Lukin wskazuje także na fakt, że działania V przypominają taktykę na-
szkicowaną przez Siergieja Nieczajewa w jego Katechizmie rewolucjonisty43. 
Cytowane w poprzednim rozdziale wyznanie V (podczas starcia z inspek-
torem Finchem), że „pod tą peleryną nie ma ciała ani krwi, które można by 
zabić. Jest tylko idea. Idee są kuloodporne”44, Lukin zestawia z fragmentem 

40 J. Lukin, I’m not Your Boss: The Paradox of the Anarchist Superhero, „Anarchist Stu-
dies” 1997, Vol. 5, No. 2, s. 138–140.

41 M. Bakunin, Reakcja w Niemczech, w: idem, Pisma wybrane, t. 1, s. 156. Lukin przy-
tacza słowa Bakunina za: P. Marshall, Demanding the Impossible, s. 268.

42 P. Laskowski, Szkice z dziejów anarchizmu, s. 207.
43 J. Lukin, I’m not Your Boss, s. 140.
44 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 236, podkr. oryg.
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tekstu Nieczajewa: „Rewolucjonista – to człowiek stracony. Nie ma własnych 
interesów, spraw, uczuć, przywiązania, własności, nawet nazwiska. Cały jest 
pochłonięty jedyną i wyłączną sprawą, jedyną myślą, jedyną namiętnością 
– rewolucją”45. Przejawem takiego podejścia V jest nie tylko bezwzględne 
manipulowanie wrogami, ale także przemoc stosowana wobec sojuszników, 
czego przykładem, analizowana wcześniej inkarceracja Evey46. V, według 
Lukina, to bezwzględny rewolucjonista, którego anarchizm jest skażony 
obsesją kontroli, co w połączeniu z gotowością do stosowania przemocy 
sprawia, że staje się on lustrzaną postacią dla Adama Susana47, obaj wszak 
nadużywają władzy w walce o polityczne interesy.

Alex Peak, analizując z indywidualistycznej perspektywy metody zasto-
sowane przez V w celu ustanowienia anarchistycznej utopii, zauważa że 
protagonista powieści graficznej V jak Vendetta w większości przypadków 
nie przekracza granicy, która unieważniałby jego zamiary oraz ideologicz-
ną przynależność48. Jedyną jego wątpliwość budzi fakt zastosowania tortur 
wobec Evey, który narusza jego zdaniem fundamentalną zasadę nieagresji 
stanowiącą podstawę anarchizmu i społeczeństw zbudowanych w oparciu 
o tę ideologię.

Alan Moore i David Lloyd wpisują V w kategorię anarchistycznych nisz-
czycieli, których rola kończy się wraz obaleniem ograniczającego wolność 
społeczeństwa. W przypadku reżimu Norsefire, co było wspomniane wcze-
śniej, wobec braku możliwości zmiany status quo na drodze pokojowego 
procesu politycznego, użycie przemocy politycznej wydaje się usprawie-
dliwione. Jednak scenarzysta powieści nie jest w pełni przekonany, że zło, 
jakim jest rewolucyjna przemoc, może stać się początkiem dobra. W wy-
wiadzie udzielnym Margaret Killjoy Alan Moore powiedział: „nie wierzę, 

45 S. Nieczajew, Katechizm rewolucjonisty, http://www.bakunin.pl/arty_nieczajew_kat.
html, dostęp: 21.01.2019. Przedruk obszernych fragmentów tekstu Nieczajewa wraz z ko-
mentarzem można znaleźć w: P. Laskowski, Szkice z dziejów anarchizmu, s. 223–227 oraz 
J. Tomasiewicz, Zło w imię dobra. Zjawisko przemocy w polityce, Warszawa–Bielsko Biała 
2009, s. 11–23.

46 J. Lukin, I’m not Your Boss, s. 140–142.
47 Do podobnego wniosku odnośnie filmowej adaptacji V jak Vendetta doszedł Slavoj 

Žižek, vide idem: W obronie przegranych spraw, tłum. J. Kutyła, Warszawa 2008, s. 191.
48 A. Peak, Is V an Anarchist?, alexpeak.com, http://alexpeak.com/twr/vfv/anarchism/, 

dostęp: 13.03.2018.
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że zbrojna rewolucja kiedykolwiek wypali, po prostu dlatego, że nigdy do-
tąd tak się nie stało”49. Konieczne zatem będzie przyjrzenie się twórczemu 
wariantowi budowy anarchii.

Edukacja. Lyman Tower Sargent zauważył, że w ramach ruchu anarchi-
stycznego rozwijały się szkoły50 alternatywne wobec oferowanych przez 
państwowe systemy. Stanowi to wyraz obecnych w tym ruchu idei, wedle 
których „edukacja – jak napisano w Encyclopédie Anarchiste – ma za cel 
wychowanie dziecka tak, by mogło spełnić los, który uzna za najlepszy, w 
taki sposób, żeby w każdej chwili było w stanie swobodnie sądzić drogę, 
którą wybiera, i miało wolę wystarczająco silną, by swe działania konfron-
tować z sądami”51. Anarchistyczna edukacja kieruje się głęboko humani-
stycznymi przesłankami, które w centrum stawiają samodzielność, brak 
dogmatyzmu, wolność naukowych poszukiwań oraz poszanowanie ucznia. 
Ponadto, jak zauważał Bakunin, edukacja powinna być także powszechnie 
dostępna, gdyż wszelkie ograniczenia petryfikują społeczne status quo52.

Alan Moore i David Lloyd także ukazują potencjał nauczania w duchu 
anarchistycznym, choć nie wspominają w tym kontekście o tego rodzaju 
projekcie w skali makro. Przejawem aktywności edukacyjnej V jest opieka 
nad Evey i otwarcie przed nią kulturalnych zasobów Galerii Cieni. W po-
przednim podrozdziale analizowałem dziecięcą literaturę, którą protago-
nista czytał Evey. Ponadto Evey mogła poznać inne teksty dostępne w sie-
dzibie V, słuchać muzyki, oglądać obrazy53 oraz słuchać ideologicznych 
wykładów V. Protagonista sam zresztą bardzo docenia znaczenie wiedzy: 
„W przeciwieństwie do telewizji, nauki nigdy za wiele, pomimo jej nukle-
arnych ciągot. Dzięki nauce pomysły mogą kiełkować na podłożu myśli, 

49 A. Moore, za: Mythmakers and Lawbreakers, s. 47.
50 L.T. Sargent, Contemporary Political Ideologies, s. 217.
51 Encyclopédie Anarchiste, za: P. Laskowski, Szkice z dziejów anarchizmu, s. 481.
52 P. Laskowski, Szkice z dziejów anarchizmu, s. 498. O podejściu anarchistów do edu-

kacji, vide: D. Grinberg, Ruch anarchistyczny..., s. 286–294.
53 Sztuka odgrywa istotną rolę w propagowaniu anarchistycznych ideałów, co dotyczy 

także komiksowego medium, vide: J. Cohn, Breaking the Frame: Anarchist Comics and 
Visual Culture, „Belphégor. Littérature Populaire et Culture Médiatique” 2007, Vol. 6, No. 2, 
https://dalspace.library.dal.ca/bitstream/handle/10222/47735/06_02_cohn_comics_en_
cont.pdf?sequence=1&isAllowed=y, dostęp: 12.05.2013 oraz F.B. Køhlerrik, O.B. Laursen, 
Introduction: Comics and The Anarchist Imagination, „SubStance” 2017, No. 2, s. 3–10.
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formy i praktyki, które wspomagają ich wzrost...”54 Sama Evey też docenia 
fakt, że mogła się kształcić, wykrzykując w kierunku V podczas jednej  
z kłótni: „Dlaczego ze wszystkiego robisz przedstawienie? Zadaję najprost-
sze pytanie, a ty odstawiasz numery jak z Alicji w krainie czarów... Od kilku 
miesięcy czytam twoje lektury. Jestem mądrzejsza”55.

Najbardziej wątpliwym moralnie elementem kształcenia Evey było, omó-
wione w rozdziale piątym, poddanie jej inkarceracji, co stanowi naruszenie 
etycznych podstaw anarchistycznej edukacji. V nie tylko naruszył wolność 
bohaterki, ale także w pewien sposób wymusił na niej przyjęcie anarchi-
stycznej postawy. Fakt, że Evey wybaczyła swojemu oprawcy, częściowo 
może łagodzić moralne napięcie wywołane przez brutalne nauczanie. Jego 
efektem było jednak przyjęcie przez Evey bardziej niezależnej postawy. 
Kiedy V oferuje jej możliwość zerwania róży dla mordercy Gordona, Evey 
odpowiada: „Niech rośnie”56. Evey świadomie podejmuje decyzję o zanie-
chaniu zemsty, co także pokazuje kierunek, w którym ewoluowała będzie 
jej odmiana anarchizmu.

Finalnym dowodem skuteczności anarchistycznej edukacji w wydaniu V 
jest przejęcie przez Eve jego roli po jego śmierci57. Eve odbywa podróż po 
Galerii Cieni, wyobrażając sobie, kto skrywa się za uśmiechniętą maską. 
Walczy z pokusą zdjęcia jej i spojrzenia na oblicze V. Wyobraźnia podsuwa 
jej twarz ojca. „Klękam – myśli Eve próbując odpiąć maskę, – ręce mi się 
trzęsą, ledwie mogę odnaleźć mocowania maski, ale w końcu zdejmuję ten 
znajomy uśmiech i... – „widzi” własną twarz przestraszonej dziewczynki – 
...i wreszcie wiem. Wiem, kim musi być V”58. Evey odchodzi od ciała V i zbli-
ża się do lustra, w którym ukazuje się jej odbicie, a jej uśmiech przybiera 
kształt z maski. Ponadto, podobnie jak V, przyjmuje do swojej siedziby 
ucznia, Dominica59 – dawnego pomocnika inspektora Fincha.

54 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 220, podkr. oryg. Kilka stron 
wcześniej V wspomina „Wiedza, tak jak powietrze, jest niezbędna do życia. I tak jak po-
wietrza nikomu nie wolno jej odmawiać” (s. 218).

55 Ibidem, s. 218, podkr. oryg.
56 Ibidem, s. 177.
57 Ibidem, s. 245–251.
58 Ibidem, s. 250, podkr. oryg.
59 Ibidem, s. 263.
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Edukacja wydaje się bardziej obiecującą metodą wprowadzenia anar-
chistycznej utopii. Nie wymaga ona użycia przemocy, ma moc tworzenia, 
ukazuje drugie oblicze anarchii. Jednak takie nauczanie odbywać się może 
jedynie na uboczu oficjalnego systemu kształcenia, gdyż „oczywiście ża-
den rząd – jak zauważa Moore, – żadne państwo nigdy nie wykształci ludzi 
w takim stopniu, aby samo państwo stało się nieważne”60. Szanse na stwo-
rzenie anarchistycznej utopii wydają się ograniczone.

Brak wiary? Zakończenie powieści graficznej V jak Vendetta pozostaje 
otwartym. Nie wiadomo, w którą stronę zdecyduje się pójść brytyjskie 
społeczeństwo. Jednak jego wybór zdaje się ograniczać do dwóch opcji: 
powrotu do autorytarnego lub totalitarnego reżimu bądź próby budowy 
anarchisty cznego społeczeństwa gwarantującego maksymalny zakres wol-
ności jedno stki przy poszanowaniu ustalonych zasad koegzystencji. Moore  
i Lloyd pokazują, że sytuacja może się potoczyć w dowolnym z wymienio-
nych kierunków.

„Dobry wieczór, Londynie – mówi Eve, która przybrała strój V. – Przed-
stawiłbym się, ale prawdę mówiąc nie mam imienia. Nazywajcie mnie «V». 
Od zarania dziejów garstka ciemiężców brała odpowiedzialność za nasze 
życie, choć to my powinniśmy o nim stanowić. W ten sposób odebrali nam 
władzę. A my, przez bezczynność, ją oddawaliśmy. Widzieliśmy, dokąd 
prowadzi ich droga. Przez obozy i wojny do rzeźni. W anarchii jest inna 
droga. Dzięki anarchii z gruzów powstaje nowe życie. Zostaje przywróco-
na nadzieja. Mówią, że anarchia umarła, ale... Pogłoski o mojej śmierci 
były... ...mocno przesadzone. Jutro Downing Street ulegnie zniszczeniu, 
Głowa legnie w gruzach, nastąpi koniec tego, co było do tej pory. Dziś wie-
czorem musicie postanowić co dalej. Własne życie czy powrót do kajdan. 
Wybierzcie rozważnie. No to adieu”61. Słowa Eve, która przyjęła tożsamość 
orędownika anarchii, wyraźnie nawiązują do pozytywnego scenariusza.  
V stworzył Brytyjczykom możliwość wyboru nowej, lepszej drogi życia, 

60 A. Moore, za: Mythmakers and Lawbreakers, s. 44.
61 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 258, podkr. oryg. Fragment do-

tyczący pogłosek o śmierci anarchii stanowi nawiązanie do telegramu Marka Twaina  
z 1897 roku wysłanego przez pisarza do agencji Associated Press w odpowiedzi na opubli-
kowany w prasie własny nekrolog.
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jednak ostateczna decyzja, co jest w pełni zgodne z anarchistycznymi ide-
ami, należy wyłącznie do nich.

Eve-V zdaje się nakłaniać słuchające jej tłumy zdziwionych mieszkańców 
Londynu do wejścia na drogę wolności. Norsefire, które wcielało w życie 
totalitarną ideologię faszystowską, oferowało jedynie cierpienie i koniecz-
ność bezrefleksyjnego posłuszeństwa. Dawało złudne poczucie bezpie-
czeństwa od zagrożeń wewnętrznych za cenę szerzonego przez samą partię 
terroru. Czy było to warte ofiar poniesionych przez brytyjskie społeczeń-
stwo, czy pomogło zaleczyć społeczne traumy? Anarchia, sugeruje Eve-V, 
daje więcej, oferuje wolność od zewnętrznej kontroli, możliwość życia peł-
nego nadziei i godności. Londyńczycy muszą zatem dokonać racjonalnego, 
a przede wszystkim dobrze przemyślanego wyboru między powrotem do 
niewoli, a trudami i wyzwaniami życia w wolności. Wiec, podczas którego 
Evey-V namawia londyńczyków do dokonania wyboru zostaje rozpędzony 
przez swój funkcjonariuszy Palca. Rodząca się anarchia powstaje z chaosu 
jednak docelowo ma stanowić pewien rodzaj porządku społecznego. Z tłu-
mu uciekinierów Eve-V ratuje asystenta detektywa Fincha, który stara się 
uciec przed niepanującą nad wydarzeniami policją podporządkowaną gi-
nącemu reżimowi62.

Evey-V obiecała mieszkańcom Londynu, że symbolicznym początkiem 
nowego ładu będzie wysadzenie siedziby Głowy. Przygotowując się do tej 
ceremonii protagonistka ponownie próbuje zrozumieć dziedzictwo, które 
V pozostawił Brytyjczykom. „«Wypraw mi pogrzeb Wikinga», powiedzia-
łeś. To niezbyt wiele. Prosisz o tak niewiele. Po wszystkim, co zrobiłeś. Wy-
szedłeś z jatki nienaruszony, ale się zmieniłeś i pojąłeś, że wolność jest ko-
nieczna: nie tylko dla ciebie, ale dla nas wszystkich. Kiedy to zrozumiałeś, 
odważyłeś się działać. Jakże rozmyślna była twoja vendetta, jakże łagodna. 
Niemal jak zabieg chirurgiczny... Twoi wrogowie założyli, że szukasz pomsty 
jedynie na ich osobach, ale na tym nie poprzestałeś... Twoją ofiarą padła też 
ich ideologia. Ludzie stoją wśród ruin społeczeństwa, więzienia, które miało 
przetrwać dłużej od nich. Drzwi są otwarte, mogą wyjść albo popaść w kon-
flikty, a przez to w nowe niewolnictwo. Wybór należy do nich. Inaczej być nie 
może. Nie stanę na ich czele, ale pomogę im budować. Pomogę tworzyć, lecz 

62 Ibidem, s. 259.
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nie pomogę zabijać. Czas zabójców już przeminął. Nie ma dla nich miejsca 
w naszym lepszym świecie. «Wypraw mi pogrzeb Wikinga», powiedziałeś. 
Będziesz go miał, kochany... Będziesz miał”63. Eve-V potwierdza, że jej anar-
chia będzie miała oblicze twórcy odpowiedzialnego za pomoc przy budo-
wie nowego społeczeństwa. Bohaterka jest teraz w stanie spojrzeć na za-
miary zamaskowanego mściciela z szerszej perspektywy, w której osobista 
vendetta była tylko przykrywką, lub elementem towarzyszącym, znacznie 
głębszej wizji odnowienia społeczeństwa i państwa w duchu ideologii 
anarchistycznej. Eve-V podkreśla także, jak ważnym było przeprowadze-
nie tej rewolucji w precyzyjny i ograniczający liczbę ofiar sposób64. Jednak 
misja niszczyciela została zakończona, a jej rolą będzie pomoc w budowie 
nowego świata, co czynić będzie bez użycia przemocy.

Pogrzeb V będzie pożegnaniem z anarchią pojmowaną jako siła nisz-
czycielska. Evey uruchamia wypełniony ładunkami wybuchowymi pociąg, 
w którym znajduje się ciało V, i obserwuje jak ten odjeżdża w kierunku 
Downing Steet. „W drogę – rozmyśla Eve-V. – Ruszaj w drogę ze swoją ni-
trogliceryną i liliami. Ile materiałów wybuchowych było w tym pociągu? Nie 
przyszło mi do głowy by policzyć paczki. Na pewno dosyć. Może trochę wię-
cej... (...) «Wypraw mi pogrzeb Wikinga», powiedziałeś. Zostały mi cztery 
minuty, żeby wjechać windą na dach. Poruszam się z łatwością... Podczas 
naszej wycieczki oprowadziłeś mnie po tym miejscu i powiedziałeś, że to 
twoja wola... Nie rozumiałam. Wtedy... ...Ale oczywiście miałeś rację. Poka-
załeś mi swoją ostatnią wolę... ...A ja zostałam jedyną spadkobierczynią. Jest 
druga czternaście. Jesteś prawie na miejscu, pędzisz na pogrzebowej łodzi 
przez suche podziemne kanały... Poprzez mrok ku swemu przeznaczeniu... 
...Gdzie linia jest zablokowana między Whitehall i St. James... ...Dokładnie 
pod Downing Street”65. W tym momencie widać wybuch, który Eve ogląda 
z dachu Galerii Cieni. „Ave atque vale, V – żegna się z nim Eve-V. – Spraw-
dziłam, co to znaczy. «Witaj i żegnaj». Schodzę po swój spadek i myślę o zada-
niu, które mnie czeka. Jest tak ogromne, tak ważne i tak trudne... Czuję ra-
dość, szał, entuzjazm... ...ale nie strach. Nie mam czasu, by się bać. Inni też 

63 Ibidem, s. 260, podkr. oryg.
64 Nawiązując do metafory państwa jako organizmu wspomina o chirurgicznej precy-

zji z jaką V przeprowadził swoje działania.
65 A. Moore (scen.), D. Lloyd (rys.), V jak Vendetta, s. 261–262, podkr. oryg.
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nie mają. Przed nami dużo roboty... Czeka na nas wielu ludzi”66. Pomoc przy 
budowie nowego świata, bez obaw, bez sztucznych ograniczeń, z pełną świa-
domością możliwości nadania mu właściwego kształtu, to podstawowe cele 
nowego V.

Jednak dwie zamykające powieść graficzną V jak Vendetta strony rów-
noważą optymizm Eve-V. Inspektor Finch próbuje opuścić Londyn. Na 
swojej drodze spotyka koczujących przy ognisku mieszkańców miasta, 
prawdopodobnie z niższych warstw społecznych. Wśród nich znajduje się 
okradziona Helen Heyer, która próbuje namówić Fincha na powrót do sta-
rego reżimu: „Ale skoro tu jesteś – stara się przekonać Fincha do swojego 
punktu widzenia, – to inna sprawa. Zawsze wiedziałam, że nie jesteś taki 
jak Conrad, Almond czy inni. Jesteś taki jak ja. Umiesz przetrwać. Eddie, 
potrzebujemy się nawzajem. Razem możemy coś ocalić. Ta banda to nic spe-
cjalnego, ale z czasem możemy stworzyć małą armię. Moglibyśmy przy-
wrócić porządek. Oj, Eddie. Możemy wiele razem zrobić, ty i ja... Co ty na 
to?”67 Helen Heyer nie potrafi zaakceptować rozpadu starego porządku. 
Gotowa jest wykorzystać chaos, aby, odwołując się do fizycznego przymu-
su, ponownie podporządkować sobie społeczeństwo. Jej plany zostają od-
rzucone przez Fincha, który rozumie, że nastał koniec dawnego reżimu,  
i spokojnie opuszcza Londyn autostradą M1 na Hatfield and the North.

Scena ta pokazuje, że brytyjskie społeczeństwo może wybrać lepszą 
przyszłość lub ponownie paść ofiarą cynicznych polityków gotowych wy-
korzystać rewolucyjny chaos do swoich partykularnych celów. Rewolucja 
bez edukacji, sugerują Moore i Lloyd, nie ma szans powodzenia, gdyż lu-
dzie nie nawykli do życia bez siły zwierzchniej. Jeśli nie wychowa ich się 
zgodnie z ideałami anarchistycznymi, nie będą w stanie wyobrazić sobie 
innego modelu życia, a wtedy żadna rewolucja nie zmieni status quo na 
dłuższą metę. „To jedna z rzeczy – zauważa Alan Moore – dotyczących 
anarchii: jeśli jutro wzięlibyśmy wszystkich przywódców, postawili ich pod 
ścianą i rozstrzelali – a to urocza myśl, więc pozwólcie, że chwilę się nią 
nacieszę, zanim pozwolę jej odpłynąć – ale gdybyśmy to zrobili, społeczeń-
stwo by się prawdopodobnie rozpadło, gdyż większość ludzi podlegała trwa-

66 Ibidem, s. 263, podkr. oryg.
67 Ibidem, s. 265, podkr. oryg.
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jącemu tysiące lat warunkowaniu do zależności od przywództwa pocho-
dzącego z zewnętrznego źródła”68.

Anarchistyczna utopia, w której nie ma rządzących i rządzonych, a jed-
nostki kształtują społeczną egzystencję za pomocą dobrowolnych umów, 
wydaje się, z jednej strony kusząca, a z drugiej mało realistyczna. Być może 
przyczyn zwątpienia w szanse jej realizacji można doszukiwać się w trwa-
łości koncepcji państwa jako gwaranta porządku społecznego oraz niedo-
statecznej moralnej dojrzałości jednostek. Działania protagonisty powieści 
graficznej V jak Vendetta mają stworzyć podwaliny pod realizację anarchi-
stycznego ideału wspólnoty. Decyzja o jej kształcie należała już do tych, 
którzy będą ją tworzyć.

Alan Moore i David Lloyd wskazują na dwie drogi prowadzące do anar-
chistycznego ładu społecznego. Pierwsza z nich, rewolucyjna, obarczona 
jest moralnie dyskusyjnym odwołaniem się do różnych form przemocy 
politycznej. Ponadto historyczne przykłady porewolucyjnych porządków 
społeczno-politycznych nie napawają twórców V jak Vendetta optymi-
zmem. Druga z dróg do anarchistycznej utopii zakłada konieczność wy-
chowania członków społeczeństwa w duchu anarchistycznym, co może do-
prowadzić do wdrożenia tego ładu na drodze pokojowej lub ułatwić jego 
budowę na zgliszczach starego porządku. Ta droga wymagać będzie więcej 
czasu i zaangażowania od zwolenników anarchii.

Niezależnie od metody ustanowienia społeczeństwa bez hierarchii, bez 
rządu i bez przymusu pozostają na razie w sferze marzeń, a ich wizje mogą 
wyznaczać pewien cel, do którego dążyć będą społeczności. Zmiana w kie-
runku anarchizmu, jak wskazują Moore i Lloyd, wymaga determinacji, 
zwłaszcza że jej efekty nie są gwarantowane i nigdy nie ma pewności, że 
jednostki nie zdecydują się powrócić do bardziej opresyjnego systemu 
społeczno-politycznego.

68 A. Moore, za: Mythmakers and Lawbreakers, s. 43–44.
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David L. Altheide wspomina, że „o świecie i o tym, jak jest zarządzany 
dowiadujemy się z mass mediów i z kultury popularnej”1. Odgrywa ona co-
raz większą rolę w społecznej i politycznej edukacji społeczeństw, ze wzglę-
du na swoją powszechność i dostępność. Rozumiana jako wszechkultura, 
której przekazów praktycznie nie można uniknąć, staje się narzędziem po-
litycznego oddziaływania, jak i sama oddziałuje na świat polityki. Może się 
zatem stać także, jak pisze Andrés Romer-Jódar o pracach Alana Moore’a  
i współpracujących z nim rysowników, „narzędziem, młotem uderzającym 
w oficjalne dyskursy i kształtującym rzeczywistość w nowym, innym świe-
tle”2. Stwierdzenie Romero-Jódara wskazuje na możliwy subwersywny po-
tencjał popkulturowych treści, możliwość wzbudzania utajonych skłonności 
osobowościowych (latent personality disposotions) i ich wpływ na postawy 
polityczne3.

Powieść graficzna V jak Vendetta scenarzysty Alana Moore’a i rysownika 
Davida Lloy da została w niniejszej książce odczytana jako traktat z zakresu 
idei politycznych przedstawiony w formie komiksowego medium. Rekon-
strukcja i analiza zawartych niej idei politycznych w kontekście zarówno 
ich zawartości, jak i przedstawionego problemu filozoficznego pozwoliły 
na pozytywną weryfikację postawionej tezy zakładającej, że w pewnych 

1 D.L. Altheide, Fear, Terrorism, and Popular Culture, w: Reframing 9/11: Film, Popular 
Culture and the «War on Terrorism», eds. J. Birkenstein, A. Froula, K. Randell, London 
2010, s. 11.

2 A. Romero-Jódar, A Hammer To Shape Reality: Alan Moore’s Graphic Novels and the 
Avant-Gardes, „Studies in Comics” 2011, Vol. 2, No. 1, s. 54.

3 Vide: J.M. Glass, J.B. Taylor, The Silver Screen Authoritarianism: How Popular Films 
Activate Latent Personality Dispositions and Affect American Political Attitudes, „American 
Politics Research” 2018, Vol. 46, No. 2, s. 246–275. Jednym z badanych filmów był V jak 
Vendetta.
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warunkach moralnie i ideologicznie uzasadniona jest zmiana niesprawie-
dliwego ładu społeczno-politycznego z wykorzystaniem radykalnych me-
tod kontestacji politycznej.

Przeprowadzona analiza ideologiczna pozwoliła ukazać podstawowe 
wartości ideologii faszystowskiej, jak i mechanizmy funkcjonowania syste-
mu politycznego opartego na jej założeniach. Dystopijna wizja faszystow-
skiego społeczeństwa opartego na wszechobecnym terrorze, inwigilacji, bra-
ku poszanowania dla praw jednostek oraz wymuszaniu posłuchu ukazała 
rozmiar politycznego zepsucia cechującego autorytarne czy totalitarne reżi-
my. Z drugiej strony tekst Moore’a i Lloyda wskazuje na przyczyny akcep-
tacji takich ideałów przez poszukujące bezpieczeństwa społeczeństwa w sy-
tuacjach kryzysowych. Ponadto przeprowadzona analiza pozwoliła także 
dostrzec zagrożenia płynące z totalitarnej inżynierii społecznej próbującej 
dostosować jednostki do apriorycznie ukonstytuowanego wzorca.

Zdaniem Moore’a i Lloyda w przypadku systemów łamiących podstawo-
we prawa jednostek, w których brak możliwości przeprowadzenia zmian 
społecznych i politycznych w ramach pokojowych procesów politycznych, 
można dopuścić zastosowanie bardziej radykalnych metod oporu. Prota-
gonista powieści graficznej V jak Vendetta elastycznie dostosowuje taktykę 
sprzeciwu wobec reżimu kierowanego przez partię Norsefire. Jego metody 
lokują się pomiędzy terroryzmem a tyranobójstwem, choć V nie unika także 
oddziaływania przy pomocy mniej radykalnych metod, jak telewizyjne 
wystąpienia czy ochrona kulturowej różnorodności niszczonej przez faszy-
stowską jednolitość. Rewolucjonista dobiera metody adekwatne do reali-
zowanego planu, który przewiduje przekształcenie faszystowskiej dystopii 
w zaczątek anarchistycznej utopii.

Działania V stanowią w świetle etycznych rozważań przypadek usprawie-
dliwionego terroryzmu (Virginia Held, Saul Smilansky, Igor Primoratz). 
Nie mają na celu zastraszenia populacji, a jedynie elit politycznych – i dopro-
wadzenie do odsunięcia ich od władzy, w czym zbliżają się do tyranobójstwa 
jako formy usuwania rządzących sprzeniewierzających się interesom i war-
tościom wspólnoty politycznej. Ponadto akty przemocy politycznej w wy-
konaniu V mogą poprawić sytuację ludności, której prawa są ustawicznie 
gwałcone. Idee, które motywują bohatera powieści graficznej do obalenia 
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władzy i stworzenia podwalin nowego społeczeństwa, zdają się potwierdzać 
zasadność dopuszczenia w rzadkich i szczególnych przypadkach, radykal-
nych form zmiany politycznego status quo.

Jednak, jak sugerują Moore i Lloyd, zmiana reżimu politycznego nie 
musi przynieść pożądanych efektów. Jako idealny ład społeczny twórcy  
V jak Vendetta wskazują anarchizm. Jednak zakończenie powieści graficz-
nej nie portretuje wcielenia w życie tej utopii, a jedynie uchylone do tego 
drzwi. Autorzy V jak Vendetta dają do zrozumienia, że ostateczny wybór 
form organizacji życia społecznego i politycznego należy wyłącznie do jed-
nostek, które należy postrzegać jako byty pierwotne w stosunku do wszel-
kich instytucji. Przyszły ład ma opierać się na samookreśleniu jednostek, 
które mogą stworzyć anarchistyczną utopię, o której marzył V, lub powrócić 
do ładu opartego na autorytarnych lub totalitarnych metodach rządzenia. 
Otwarte zakończenie, charakterystyczne dla dystopii krytycznych, w pełni 
prezentuje anarchistyczny przekaz traktatu politycznego Alana Moore’a  
i David Lloyda, wskazując na konieczność jednostkowej odpowiedzialno-
ści za organizację wspólnoty politycznej.

W jednym z cytowanych w książce wywiadów Alan Moore przyznał, że 
sam nie wierzy w skuteczność przeprowadzania rewolucji przy użyciu prze-
mocy. Jak zauważył, historia pokazuje, że wszelkie tego rodzaju próby oka-
zywały się porażkami. Bardziej efektywną drogą do anarchistycznej utopii 
rozumianej jako dobre miejsce (eutopia) jest edukacja. Jednak ta z kolei 
wymaga dużej indywidualnej odpowiedzialności, gdyż trudno spodziewać 
się po instytucjach państwowych kształcenia w duchu prowolnościowym.

Niezależnie od drogi do lepszej organizacji życia społecznego, która 
może czasem być radykalna, samą wartością jest, zdają się sugerować Mo-
ore i Lloyd, niezgoda na status quo, zdolność kwestionowania zastanej rze-
czywistości – wewnętrzna wolność. Oto indywidualny wymiar postulatów 
politycznych twórców dzieła. Kulturowy, społeczny i polityczny wpływ po-
wieści graficznej V jak Vendetta, jak twierdzi Sam Jordison, dostrzec moż-
na, przyglądając się ikonografii współczesnych ruchów protestu. Maska 
Guya Fawkesa pojawia się na wiecach przeciwników status quo, została 
przyjęta i stała się symbolem ruchu Anonymous, a część tworzonych przez 
hacktywistów filmów jest inspirowanych wystąpieniem V zaprezentowanym 
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w powieści graficznej, jak i jej filmowej adaptacji4. David Barnett zauważa 
już w tytule swojego artykułu, że V jak Vendetta to gotowa instrukcja opo-
ru wobec niesprawiedliwości5. Ponadto wskazuje on, że każdy z nas może 
potencjalnie stać się V, wszak zamaskowany protagonista był symbolem 
pewnych idei.

Barnett przypomina także, że na okładce piątego numeru magazynu 
„Warrior” slogan reklamowy głosił „Módl się, aby przyszłość nigdy nie po-
trzebowała... V jak Vendetta”6. Współcześnie rozwój technologiczny pozwa-
la łatwiej wprowadzić w życie wizję społeczeństwa opartego na permanent-
nej inwigilacji i kontroli obywateli. Potrzeba bezpieczeństwa, potęgowana 
w dwudziestym pierwszym wieku przez wszechobecne w mediach informa-
cje o zagrożeniu terrorystycznym, czyni prostszym wprowadzanie rozwią-
zań, które w punkcie wyjścia mają zapewnić obywatelom poczucie bezpie-
czeństwa. Wolność może wydawać się niewielką ceną za spokój, a do tego 
zmieniające się poczucie granic prywatności sprawia, że wizja pełnej wi-
dzialności ludzkich zachowań wydaje się coraz mniej groźna.

W tym kontekście traktat polityczny, jakim jest powieść graficzna V jak 
Vendetta, okazuje się dziełem wciąż aktualnym. Tekst wyrosły ze społecz-
nych obaw lat osiemdziesiątych, ciągle dobrze opisuje problemy społe-
czeństw, w których lęk przed zagrożeniem niesionym przez konflikty czy 
różnorodność, może prowadzić do radykalizacji polityki i wprowadzania 
nadzwyczajnych rozwiązań. Jest to tym groźniejsze, że w momentach kry-
zysów, jak sugerują Moore i Lloyd, ludzie mają tendencję do pokładania 
zaufania w autorytetach, zamiast podejmować trud samodzielnego myśle-
nia i działania.

O aktualności problematyki podejmowanej w powieści graficznej V jak 
Vendetta świadczy ciągłe zainteresowanie naukowców, a także publicystów 
treścią tego dzieła. Charakter tekstu Moore’a i Lloyda sprawia, że badania 

4 S. Jordison, «V for Vendetta»: Political Resonance, The Guardian, https://www.thegu-
ardian.com/books/2011/nov/14/v-for-vendetta-politcal-resonance, dostęp: 13.03.2018. Wi-
zualnie bardziej przypominają jednak filmowe orędzia samotnego rewolucjonisty, niż ich 
komiksowy pierwowzór.

5 D. Barnett, «V for Vendetta» is a Manual for Rebellion against Injustice, The Guar-
dian, https://www.theguardian.com/books/2016/dec/27/v-for-vendetta-is-a-manual-for- 
rebellion-against-injustice, dostęp: 9.08.2018.

6 Ibidem.
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nad nim mogą być podejmowane z perspektywy różnych dziedzin po-
cząwszy od kulturoznawstwa, przez nauki o polityce, na celebrity studies 
kończąc7. Tekstowi temu przyjrzeć się można jako manifestowi ideologicz-
nemu, ale także jako eksperymentowi z zakresu myśli politycznej8, który 
został zaprojektowany przy pomocy komiksowego medium9. Najciekawsze 
wyniki mogą dać interdyscyplinarne podejścia na pograniczu nauk huma-
nistycznych i społecznych. Otwarty charakter tego tekstu oraz jego wielo-
płaszczyznowość, sprawiają, że każda kolejna lektura ujawnia dodatkowe 
możliwości interpretacyjne.

Niezależnie od naukowej refleksji ważne jest także, by powieść graficz-
na V jak Vendetta nadal fascynowała czytelników, którzy zdecydują się na 
bardziej pogłębioną lekturę tego tekstu. Ci, którzy zdecydują się zanurzyć 
głębiej w zawartą w niej filozofię polityczną i treści ideologiczne, mogą 
zyskać perspektywę umożliwiającą krytyczną ocenę otaczającej ich rzeczy-
wistości. Jak pisał bowiem Erich Fromm, „człowiek należący do organiza-
cji utracił zdolność okazywania nieposłuszeństwa, nawet nie zdając sobie 
sprawy z faktu, że jest posłuszny. W tym momencie historii zdolność wąt-
pienia, krytyki i okazywania nieposłuszeństwa może być wszystkim, co 
dzieli przyszłość ludzkości od końca cywilizacji”10. Kultura popularna jest 
nośnikiem treści politycznych, także tych, które mogą zawierać dyskursy 
subwersywne wobec hegemonicznej narracji. W praktykach życia codzien-
nego tkwi możliwość oporu wobec dominacji grup uprzywilejowanych, 
nadających ton publicznej debacie. Jedną z najważniejszych w moim prze-
konaniu myśli, które zawarte są w V jak Vendetta, jest ta o konieczności 
nieustannego kwestionowania status quo, aby proroctwo zawarte w eseju 
Ericha Fromma nie miało okazji się spełnić.

 7 Przykładem analizy inspirowanej powieścią graficzną V jak Vendetta pisanej z per-
spektywy celebrity studies jest artykuł Mandy Merk, vide: Masked Men: Hacktivism, Cele-
brity and Anonimity, „Celebrity Studies” 2015, Vol. 6, No. 3, s. 272–287.

 8 Vide: N. Miščević, Thought Experiments in Political Philosophy, w: The Routledge 
Companion to Thought Experiments, eds. M.T. Stuart, Y. Fehige, J.R. Brown, London–New 
York 2018, s. 153–170.

 9 O dylematach i problemach teoretycznych związanych z eksperymentami myślowymi 
wywodzącymi się ze świata literatury, vide: G. McComb, Thought Experiment, Definition, 
and Literary Fiction, w: Thought Experiments in Philosophy, Science, and the Arts, s. 207–222.

10 E. Fromm, Nieposłuszeństwo jako problem psychologiczny i moralny, tłum. S. Bara-
nowski, w: idem, O nieposłuszeństwie i inne eseje, Kraków 2015, s. 33.
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Wydawnictwo Vis-à-vis Etiuda, Kraków 2015, s. 25–34.

Gaiman Neil, Wstęp, w: Neil Gaiman, M jak magia, tłum. Paulina Bra-
iter, Wydawnictwo Mag, Warszawa 2007, s. 7–10.

Hamera Paweł, Rozwój sztuki komiksu w XX-wiecznych brytyjskich perio-
dykach satyrycznych, w: KOntekstowy MIKS. Przez opowieści graficzne do 
analiz kultury współczesnej, red. Grażyna Gajewska, Rafał Wójcik, Wydaw-
nictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2011, s. 41–52.

Held Virginia, Terroryzm, uprawnienia i cele polityczne, przeł. Michał 
Szczubiałka, w: Etyka wojny. Antologia tekstów, red. Tomasz Żuradzki, To-
masz Kuniński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 321–340.



305Bibliografia

Hodge Bob, Social Semiotics, w: The Routledge Companion to Global Po-
pular Culture, ed. Toby Miller, Routledge, London–New York 2015, s. 36–44.

Horan Thomas, Totalitarian Technocracies, w: Critical Inquiry: Dystopia, 
ed. M. Keith Booker, Salem Press, Ipswich, Mass. 2012, s. 54–72.

Jennings Jeremy, Anarchism, w: Contemporary Political Ideologies, eds. 
Roger Eatwell, Anthony Wright, Pinter Publishers, London 1994, s. 127–146.

Kamenka Eugene, Totalitaryzm, tłum. Cezary Cieśliński, w: Przewodnik 
po współczesnej filozofii politycznej, red. Robert E. Goodin, Filip Pettit, 
Książka i Wiedza, Warszawa 2002, s. 800–810.

Koch Bettina, Terror, Violence, Coercion: States and the Use of (Il)legiti-
mate Force, w: State Terror, State Violence: Global Perspective, ed. Bettina 
Koch, Springer VS, Wiesbaden 2016, s. 1–10.

Kowalski Dean A., Hobbes and Locke on Social Contracts and Scarlet Car-
sons, w: Homer Simpson Goes to Washington: American Politics through Po-
pular Culture, ed. Joseph J. Foy, The University Press of Kentucky, Lexington 
2008, s. 19–40.

Kozub-Ciembroniewicz Wiesław, Totalitaryzm, w: Doktryny polityczne 
XIX i XX wieku, red. Krystyna Chojnicka, Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, s. 331–378.

Kropotkin Peter, Anarchism, w: The Essential Kropotkin, eds. Emile 
Capou ya, Keitha Tompkins, Macmillan Press, London–Basingstoke 1976,  
s. 108–120.

Lee Stan (scen.), Gil Kane (rys.), Green Goblin Reborn!, w: Essential: The 
Amazing Spider-Man, t. 5, New York 2002, brak paginacji.

Lefèvre Pascal, Incompatible Visual Ontologies? The Problematic Adapta-
tion of Drawn Images, w: Film and Comic Books, eds. Ian Gordon, Mark 
Jancovich, Matthew P. McAllister, University Press of Mississippi, Jackson 
2007, s. 1–12.

Levitas Ruth, Lucy Sargisson, Utopia in Dark Times: Optimism/Pessi-
mism and Utopia/Dystopia, w: Dark Horizons: Science Fiction and the Dys-
topian Imagination, ed. Raffaella Baccolini, Tom Moylan, Routledge, New 
York–London 2003, s. 13–27.

Lewandowski Wojciech, Co narracja postapokaliptyczna może powiedzieć 
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Abstract*1

From Fascist Dystopia to Anarchistic Utopia.  
Political Ideas in Alan Moore’s and David Lloyd’s  

V for Vendetta Graphic Novel

V for Vendetta (Alan Moore and David Lloyd) is a unique graphic novel. It 
has had immense meaning for the history and formal development of comic 
book medium. It was written in the midst of political insecurity of the 80s and 
it directly reflects it. It also presents significant aeshetic and conceptual matu-
rity. Due to its characteristics V for Vendetta is being read by the author of this 
book as a political treatise expressed in a comic book language. As a result  
a following thesis is analysed: V for Vendetta’s authors have acted as political 
thinkers and have expressed in this work a belief that (1) anarchy is a desired 
political structure; (2) under circumstances of state-imposed terror, where 
peaceful change cannot be immagined, political violence is a legitimate means 
of moving from totalitarian rule to anarchy.

The book is largely based on British cultural studies approach, where the 
overall culture, including daily practices of individuals is seen as reflecting the 
dominant political conceptions, or, alternatively, defying them. Ideological 
analysis and qualitative content analysis have been employed in order to pin-
point politically meaningful elements of the story. By the means of repeated, 
intentionally directed reading of the graphic novel, single artefacts, situations, 
declarations and acts etc. have been conceptualised to reflect political phe-
nomena like power, violence, terror, resistance, terrorism, freedom etc. and, 
most of all, fascism and anarchy. Additionally, V for Vendetta is being treated 
as an open work, meaning it can continuously be read, re-read and re-inter-
preted, depending on historical moment and on differing audiences.

In order to fully present the politically charged potential of V for Vendetta, 
the author of this book delivers a complex description of all aspects impacting 

* Tłumaczenie abstraktu i spisu treści na język angielski: Wojciech Lewandowski.
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this graphic novel: historical (origins and development of comic books, their 
potential to convey political messages), biographical (influence of the authors’ 
personal histories and intellectual interests on the ideas presented) and formal 
(artistical assumptions). Conceptual analysis follows that presents details of 
political situation in the fictional world of the comic book, including its back-
ground, fascist characteristics, social reactions and revolt potential. Next the 
main character’s actions are analysed from a political point of view: their mo-
tivation, underlying political ideas, a range of methods used to protest and 
destruct the regime. Additionally axiological tension is explored between po-
litically conflicting values of security and social and individual freedom – one 
of the most ancient and at the same time most persisting political dilemmas.


