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• wydanie: 1982-1989 
• prezentacja konfliktu ideologii 
politycznych
• dystopijna krytyka faszyzmu
• pożądany ustrój: anarchia
• adaptacja filmowa (2006) –
zmiana dyskursu
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V JAK VENDETTA
TWÓRCY

scenarzysta rysownik



IDEOLOGIA

• nauka o ideach (Antoine Louis 
Claude Destutt de Tracy)
• fałszywa świadomość (Karol 
Marks:)
• narzędzie dominacji burżuazji 
(Antonio Gramsci)
• koniec ideologii (Francis 
Fukuyama)



IDEOLOGIA POLITYCZNA
ANDREW HEYWOOD

„Mniej lub bardziej spójny zbiór idei, stanowiący podstawę 
zorganizowanego działania politycznego, bez względu na 
to, czy zmierza ono do zachowania, przekształcenia czy 
obalenia istniejącego systemu sprawowania władzy. Zatem 
wszystkie ideologie (a) dostarczają obrazu istniejącego 
porządku, zazwyczaj w formie obrazu świata, (b) lansują 
model pożądanej przyszłości, wizję dobrego społeczeństwa, 
a także (c) wyjaśniają, w jaki sposób zmiana polityczna 
może się dokonać – czyli jak przejść z (a) do (b)”

A. Heywood, Ideologie polityczne. Wprowadzenie, 25



UTOPIA

• opis świata, w którym rząd (władza) 
stworzył doskonalmy ład społeczny i 
polityczny
• rodowód: tytuł powieści Thomasa 
More’a z 1516 roku (Utopia. 
Książeczka zaiste złota i niemniej 
pożyteczna jak przyjemna o 
najlepszym ustroju państwa i 
nieznanej dotąd wyspie Utopii)
• odkrycia geograficzne



UTOPIA
CECHY

• forma krytyki społecznej:
– krytyka ładu zastanego
– opis ładu idealnego

• brak opisu momentu przeistoczenia
• radykalna opozycja w stosunku do aktualnej 
rzeczywistości społecznej (odwrócenie wartości)
• szczegółowy opis pożądanej rzeczywistości społecznej i 
politycznej (obsesja skrupulatności)
• wiara w możliwość łatwego usunięcia zła



UTOPIA - DYSTOPIA

Utopia

Utopia krytyczna

Dystopia krytyczna

Dystopia



DYSTOPIA

• dystopia
• George Orwell, 1984
(Winston Smith)

• Aldous Huxley, Nowy
wspaniały świat

• Jewgienij Zamiatin, 
My



DYSTOPIA KRYTYCZNA

• lata osiemdziesiąte dwudziestego wieku
• Lyman Tower Sargent: nieistniejące społeczeństwo, 
opisane dość szczegółowo, umiejscowione w zwykłym 
czasie i miejscu, co do którego autor chciał, żeby 
czytelnik postrzegał je jako znacząco gorsze od tego, w 
którym żyje, ale normalnie obejmujące przynajmniej 
jedną enklawę eutopijną lub dające nadzieję, że dystopia
może być pokonana i zastąpiona przez eutopię



DIALOG POLITYCZNY

• komiks / powieść 
graficzna:
– zachęta do krytycznej 
oceny rzeczywistości
– zadaje trudne pytania
–prowokuje dyskusję

• zastosowanie 
intertekstualności



INTERTEKSTUALNOŚĆ
ALAN MOORE

Jego użycie intertekstualności ma 
właściwie charakter eklektyczny 
(crossover 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.

A. Di Liddo, Alan Moore and the Migrating Art of Comics



INTERTEKSTUALNOŚĆ
FORESHADOWING



INTERTEKSTUALNOŚĆ
ALAN MOORE



INTERTEKSTUALNOŚĆ
ALAN MOORE

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 Phibes i Krwawy teatr. David 
Bowie. Cień. Night Raven. 451 stopni Fahrenheita. 
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...

Alan Moore, Za malowanym uśmiechem, s. 271



IDEOLOGIE POLITYCZNE

Najważniejszą sprawą w 
komiksach Moore’a jest to, że 
jego szerokie użycie 
intertekstualności nie jest 
zwykle celem samym w 
sobie, ale ma na celu 
wyrażenie światopoglądu 
autora.

A. Di Liddo, Alan Moore and the Migrating Art of Comics



IDEOLOGIE POLITYCZNE

lista
lektur

V 



FASZYZM

• tendencje totalitarne
• populizm
•masowość ruchu politycznego
• egalitaryzm
• kult (wyjątkowa pozycja) 
wodza
• różnorodność form



FASZYZM

Faszyzm może być zdefiniowany jako forma 
zachowania politycznego naznaczonego 
obsesyjną 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 ograniczeń – do celów, którymi są 
wewnętrzna czystość i zewnętrzna ekspansja.

R.O. Paxton, Anatomia faszyzmu, s. 251.



FASZYZM

• irracjonalizm
• darwinizm społeczny
• nacjonalizm
• gloryfikacja państwa
• zasada wodzostwa
• rasizm
• antykomunizm



NARODZINY FASZYZMU



SYSTEM POLITYCZNY

• Wódz (Głowa) – Adam Susan 
(obsesyjnie zauroczony komputerowym 
systemem Fatum)

• Palec – tajna policja polityczna
• Oko – nadzór wizualny
• Ucho – podsłuch
• Usta – propaganda
• Nos – policja



GŁOWA
PRZYWÓDCA



ADAM SUSAN



WŁADZA MASZYNY

• rozwój technologiczny
• wzrost mocy obliczeniowej 
komputerów
• narodziny sieci
• w kulturze popularnej:
–E.M. Foster, Maszyna staje (1909)
–2001: Odyseja kosmiczna (1968)
–Terminator (1984)
–Matrix (199)



WŁADZA MASZYNY

Wady
• brak empatii
• brak społecznej wrażliwości
• bezdyskusyjność werdyktów

Zalety
• obiektywizm
• chłodna kalkulacja
• matematyczna precyzja



FATUM

• system komputerowy
• maszyna agregująca wszelkie 

informacje o obywatelach
• źródło politycznych decyzji
• wola Susana = wola Fatum
• miłość do maszyny



WŁADZA MASZYNY
WIDMOWOŚĆ

• niedostrzegalność władzy z 
perspektywy jednostki

• nieznajomość faktycznych 
mechanizmów 
podejmowania decyzji

• wyobcowanie
• ograniczone utożsamienie

z władzą polityczna



ŹRÓDŁA WIEDZY

• inwigilacja
• społeczna i polityczna kontrola
• ograniczenie prywatności



FATUM

Fatum wie 
wszystko 



GŁOS FATUM

• Lewis Prothero
• członek partyjnych elit
• komendant obozu w 
Larkhill

• personifikacja maszyny
• ludzkie oblicze komputera
• urealnienie władztwa



PARTIA

• partia faszystowska
• Siła z czystości, czystość z wiary
• konflikty pomiędzy poszczególnymi 
służbami

• wzorowana na Brytyjskiej Unii 
Faszystów (Oswalda Mosleya)



KSZTAŁTOWANIE NOWEGO 
OBYWATELA

Kluczowe dla budowy i 
podtrzymania faszystowskiej 
dystopii
Metody:
• edukacja
• propaganda
• organizacje młodzieżowe
• praca (zwłaszcza dla 

niepokornych i ich rodzin)



NOWY FRANKENSTEIN
HODOWLA



NOWY FRANKENSTEIN
WYZWOLENIE



WYZWOLENI
EVEY

• powtarza doświadczenie V
• cel: wyzwolenie jej z lęków
• samosterowalność



WYZWOLENI
EVEY - VALERIE

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.



WYZWOLENI
EVEY

A zatem nie ma cię już czym 
zastraszyć, tak? Jesteś wolna.



WYZWOLENI
ERIC FINCH

Ale on osiągnął jakieś zrozumienie. Dlaczego ja 
nie mogę? Patrzę na ten szalony wzór, ale gdzie 
są odpowiedzi? Kto mnie tu uwięził? Kto mnie tu 
trzyma? Kto może mnie wypuścić? Kto 
kontroluje i ogranicza moje życie, oprócz... 
...Mnie?



FORMY SPRZECIWU
WOBEC WŁADZY

• petycje, listy
• marsze protestacyjne, 
pikiety, protest uliczny
• protest songi
• sit-ins, die-ins, fish-ins
• nagość w sferze 
publicznej
• niepłacenie podatków
• sprzeciw sumienia

• obywatelskie 
nieposłuszeństwo/ opór 
bez przemocy
• bojkot
• samospalenie
• okupacja
• znieważanie flagi
• bunt
• terroryzm



ZEMSTA

• odwet na tych, który 
uwięzili:
–uwięzili protagonistę 
powieści graficznej
– społeczeństwo 
brytyjskie

• V / Dantes



GALERIA CIENI
• siedziba V
• rezerwuar ocalonych dzieł 
kultury
• eutopia



ORĘDZIE
• przejęcie reżimowej telewizji
• obywatele = niesforni 
pracownicy
• wrażliwość władzy



KOCHAM CIĘ...

Uczucia Susana wystawione na próbę



…ENTER

• znajomość systemu
• ideologiczne determinacja
• pragnienie wyzwolenia 
ludności Brytanii



LIKWIDACJA WĘZŁÓW



WIARYGODNOŚĆ



TERRORYZM



TERRORYZM
HISTORIA / KONTEKST

• rządy terroru – Jakobini w rewolucyjnej 
Francji(1793-1794) 
• Akcje rewolucyjne (zabójstwa polityczne; 
discriminate killings)
• terror państwowy – mechanizm zarządzania 
populacją (państwa totalitarne
•współcześni bojownicy o wolność



TERRORYZM
DEFINICJA

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

I. Primoratz, Czym jest terroryzm?



TERRORYZM
DEFINICJA

Polityczne działanie podejmowane zazwyczaj 
przez grupę zorganizowana obejmujące 
umyślne pozbawienie życia lub wyrządzenie 
innej poważnej krzywdy niewalczącym, lub 
grożenie tym, lub umyślny, poważny zamach 
przeciwko mieniu niewalczących, lub grożenie 
nim

C.A.J. Cody, Moralność terroryzmu



TERRORYZM
DEFINICJA

Forma postępowania jednostek lub grup wspierająca 
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

H.R. Targ, Societal Structure and Revolutionary Terrorism: A Preliminary Investigation



V realizuje to, 
co nie udało 
się Fawkesowi

TERRORYZM
V



TERRORYZM
MORALNOŚĆ

Czy terroryzm może być 
moralne uzasadnionym 
sposobem oporu wobec 

władzy ?



trzy przypadki: 
1. sytuacji, w której zagrożone jest istnienie 

jakiejś społeczności (eksterminacje)
2. ograniczone ataki związane z 

uświadomieniem opinii publicznej sytuacji 
ludzi biednych (państwa Trzeciego Świata) 

3. „kwestia ograniczonego terroryzmu w ściśle 
sprecyzowanym celu obalenia dyktatur i 
ustanawiania demokracji”

TERRORYZM
MORALNOŚĆ - SAUL SIMILANSKY



• zagrożenie populacji czystkami etnicznymi lub 
eksterminacją

• jako jedynym sposobem zapobieżenia 
katastrofie

• wysokie kryteria ograniczające zbyt łatwe 
kwalifikowanie przemocy politycznej jako 
etycznie pożądanej

TERRORYZM
MORALNOŚĆ – IGOR PRIMORATZ



TYRANOBÓJSTWO

• zdobycie władzy przez tyrana na drodze przemocy
• tyran musi złamać prawo boskie i naturalne oraz stanowić 
niebezpieczeństwo dla życia i moralności poddanych
• jest jedyną formą zmiany politycznej rzeczywistości
• odsunięcie tyrana = możliwość polepszenia kondycji 
społeczeństwa i państwa
• motyw (nie może być forma kary czy zemsty)

B. Crick, Justifications of  Violence



WALKA V

terroryzm tyranobójstwo



WALKA O WŁADZĘ



REZERWY „OCHOTNICZE”

Władza sięga
po pomoc ze strony 
londyńskiego 
półświatka



GUY FAWKES

• angielski katolik
• Spisek Prochowy (1605)



BONFIRE NIGHT / GUY
FAWKES NIGHT

•Observance of 5th November Act 
1605
• celebracja nieudanego zamachu



SYMBOLE

• symbol oporu wobec władzy
• spopularyzowana przez 
filmową adaptację V jak 
Vendetta
• Anonimowość
• nieokreślona postać (blank 
figure)



ANARCHIZM

To nazwa nadana zasadzie 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 poprzez 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
Piotr Kropotkin, Anarchism



ANARCHIZM

indywidualistyczny kolektywistyczny



ANARCHIZM

Musze 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
Alexander Berkman, ABC of Anarchism



CHAOS I TERROR?



CEL: ANARCHIA

Anarchia oznacza brak 
przywódców; a nie brak porządku. 
Wraz z anarchią nadchodzi era 
ordnung, era prawdziwego, 
dobrowolnego porządku. Era 
ordnung nadejdzie, kiedy 
wyczerpie się szalony i nieskładny 
cykl verwirrung, o którym donoszą 
te komunikaty. To nie jest 
anarchia, Eve. To jest chaos
V in V for Vendetta



OBLICZA ANARCHIZMU

Anarchia ma dwa oblicza: twórcy i niszczyciela. 
Niszczyciele obalają imperia, przygotowując 
fundamenty zgliszcz, na których twórcy mogą 
budować lepszy świat. Zgliszcza kładą kres
dalszym działaniom niszczycieli. A zatem precz z 
nitrogliceryną! Precz z niszczycielami! Nie ma dla 
nich miejsca w naszym lepszym świecie. Ale 
wznieśmy toast za wszystkich naszych terrorystów, 
wszystkich drani, podłych i niewybaczalnych... 
Wypijmy za ich zdrowie... ...Aby ich więcej nie 
spotkać 

V w V jak Vendetta



DROGI DO ANARCHIZMU

przemoc edukacja



ANARCHIZM?

•wprowadzenie anarchii = łatwiej 
powiedzieć niż zrobić
• brak jasnego zakończenia
•możliwości:
– Brytyjczycy stwarza ład 

anarchistyczny
– Szybki powrót do tyranii



?



V JAK VENDETTA
FILM

• 2005/2006
• reż. James McTeigue
• scen. The Wachowski Brothers
• obsada: Hugo Waving (V), 
Natalie Portman (Evey), 
Stephen Rea (Finch), John 
Hurt (Adam Sutler)



SYMBOLE

V:  Budynek to symbol. Jego 
zniszczenie także. A moc 
symbolowi nadają ludzie. Sam 
jest pustym słowem, lecz gdy 
stoją za nim ludzie, wybuch 
gmachu może zmienić świat.



TERRORYZM
VS TERROR PAŃSTWA

Adam Sutler:
Terrorysta ma zostać 
ujęty. I chcę, by mu 
uświadomiono, czym 
naprawdę może być 
terror.



ROLA SZTUKI

Evey Hammond: 

Mój ojciec był pisarzem. 
Przypadłby ci do gustu. 

Mówił, że artyści kłamią, 
by mówić prawdę,
a politycy – by ją ukryć


