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Bartosz Staniecko 

Nie ma powrotu 

I hurt myself today 



W latach 90. XX wieku, kiedy zaczytywałem się w przygodach X-Menów, w jednym 

we wstępniaków do zeszytu od nieistniejącego już wydawnictwa TM-Semic (niestety nie 

pamiętam, który był to numer), redaktor prowadzący tzw. strony klubowe, Arkadiusz „Ar-

kady” Wróblewski, zabawił się w typowanie aktorów do kinowej adaptacji historii mu-

tantów. Lista nie była zakończona, więc ja – i zapewne inni czytelnicy – podjąłem w domu 

próbę uzupełnienia tejże. I tak wśród nazwisk aktorów, którzy mieliby użyczyć swojego 

emploi studentom profesora Xaviera znaleźli się między innymi Hugh Grant jako Gambit, 

trafnie wytypowany Patrick Stewart jako sam profesor X, Chris O’Donnell jako Iceman, 

Robert Redford jako Banshee (tak, wiem, ale zrozumcie, miałem wtedy naście lat), Angela 

Bassett jako Ororo „Storm” Munroe, Arnold Schwarzenegger jako Collossus, Cindy Cra-

wford jako Jean Grey (tak, to nie aktorka, ale... wiecie, miałem wtedy naście lat, a Cindy 

dwadzieścia osiem i w reklamie Pepsi z tą burzą rdzawych loków robiła na mnie oszała-

miające wrażenie), natomiast w roli nemesis bohaterów – Magneto – mój nastoletni umysł 

widział surową twarz Clinta Eastwooda. Pośród tej oryginalnej obsady znalazł się także 

mój ulubiony bohater – szorstki, dziki, nieokrzesany i niezwykle charyzmatyczny 

Wolverine. W jego roli wyobrażałem sobie wtedy 57-letniego (było to w okolicach 1994 

 

  Recenzja filmu: Logan: Wolverine [Logan], reż. James Mangold, Kraj produk-

cji: USA. Wytwórnia: 20th Century Fox 2017. 

1 Śródtytuły to fragmenty tekstu z utworu „Hurt” zespołu Nine Inch Nails z 

adaptacji tegoż w wykonaniu Johnny’ego Casha. 
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roku) Jacka Nickolsona, którego charakteryzacja w filmie Wilk tylko spotęgowała moje 

wyobrażenie Logana ucieleśnianego przez słynnego aktora.  

17 lat temu Hollywood zweryfikowało moje przewidywania co do obsady i dało 

światu pierwszy film z mutantami w roli głównej. Niestety, moja wizja Jacka Nicolsona 

jako Logana została zignorowana przez reżysera, Bryana Singera, który w tej roli obsadził 

mało mi znanego australijskiego aktora Hugh Jackmana. Poczułem lekkie rozczarowanie, 

spotęgowane przez sam film i dosyć duże różnice w stosunku do komiksu (m.in. wizualne, 

ubranie X-Menów w czarne skórzane kombinezony). Hugh Jackman jednakże z czasem 

przypadł mi do gustu i zaakceptowałem jego wersję Logana (mimo że film dosyć mocno 

upupił tę postać). Kolejne dwie kinowe części przygód X-Menów nie spełniły moich ocze-

kiwań, więc z ogromną radością przyjąłem wieść o powstaniu osobnego filmu poświęco-

nemu tylko Loganowi. Niestety, studio w roli reżysera obsadziło autora mizernej adapta-

cji W pustyni i w puszczy, Gavina Hooda, który zmasakrował materiał źródłowy, jakim były 

zmiksowane fragmenty albumu Weapon X Barry’ego Windsor-Smitha oraz miniserii 

Wolverine: Geneza (Wolverine: Origin) Joego Quesady, Billa Jemasa i Paula Jenkinsa. Film 

wszedł na ekrany kin w 2009 roku i okazał się sromotną porażką artystyczną, adaptacyjną 

i finansową. Byłem załamany sposobem, w jaki potraktowano mojego ulubionego super-

bohatera. Cztery lata później pojawiła się szansa na jego rehabilitację pod wodzą Jamesa 

Mangolda, który za materiał źródłowy obrał sobie album Franka Millera (rysunek) i Crisa 

Claremonta (scenariusz) z 1982 roku pt. Wolverine. Niestety, ponownie, moje oczekiwa-

nia, mimo bardzo dobrych materiałów promocyjnych (m.in. świetne plakaty) oraz obie-

cującego prologu, nie zostały spełnione. Film nie miał surowości i bezkompromisowości 

oryginału, ponownie upupiając brutalnego Rosomaka, stylistycznie trzymając się blisko 

poprzednich adaptacji, a na poziomie fabularnym niepotrzebnie dodano m.in. postać Si-

lver Samuraia. 

Pięć filmów (wyłączam X-Men: Pierwsza klasa, ponieważ cameo Logana było tam 

kilkusekundowe, służąc jedynie za comic relief, nie wniosło niczego nowego do jego histo-

rii) i 17 lat rozczarowań później poszedłem do kina po raz kolejny. 

 

To see if I still feel  

 

Trzeci film o kanadyjskim mutancie już w zapowiedziach zdawał się zrywać całko-

wicie ze stylistyką i estetyką kina superbohaterskiego. James Mangold (drugi raz z kolei 
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na stanowisku reżysera) oraz Hugh Jackman zapowiadali, że robią coś innego niż dotych-

czas, coś, co wszystkich fanów „Wolviego” zaskoczy, że będzie bezkompromisowo, 

szorstko, dziko, brudno i z kategorią wiekową „R”. Po tylu rozczarowaniach podchodziłem 

do tych informacji niczym skrzywdzone dziecko – nieufnie i bardzo ostrożnie, ale z 

iskierką nadziei. Pojawienie się pierwszego zwiastuna szybko sprowadziło mnie na zie-

mię. Te dwie minuty zapowiedzi wydawały mi się posklejanymi bez ładu i składu frag-

mentami różnych stylistycznie filmów, z mało wiarygodnymi bohaterami oraz ponownie 

„miękką” kamerą, która jakby bała się tego, co dzieje się przed jej okiem. Narzekałem na 

dziwnie niespójny świat przedstawiony, jaki wyzierał według mnie z tej zapowiedzi – ko-

miksy o X-Menach w filmie o X-Menach? A cóż to za „incepcja”?! No i ten Johnny Cash nie-

zsynchronizowany z montażem obrazu. Toż to się nigdzie nie klei! 

Jednak mała iskierka nadziei zatliła się ponownie, gdy do sieci wypuszczono krótki 

film stylizowany na amatorskie nagranie telefonem. Po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć 

fragmenty historii Laury, młodej protagonistki, która w filmie miała być drugą, obok Lo-

gana, pierwszoplanową postacią. Pokazane nieludzkie operacje przeprowadzane na ma-

łych pacjentach oraz brutalne eksperymenty dokonywane na ich ciałach i umysłach utrzy-

mane w stylistyce found footage dały mi nadzieję, że może ten film jednak ma coś intrygu-

jącego do zaoferowania. Okazało się, że miał. I to bardzo dużo. 

3 marca tego roku, oszołomiony i rozemocjonowany jednocześnie, wychodząc z 

kina, zadawałem sobie pytanie: Jaki inny tytuł mógłby mieć ten film? 

 

I focus on the pain  

 

Ból. O tak. Ból definiuje ten obraz. Ból fizyczny, psychiczny, egzystencjalny. Już od 

pierwszych ujęć daje się wyczuć niewypowiedziany skowyt – cierpienia, beznadziei, 

traumy, śmierci. Otwarcie filmu jest wprowadzeniem do intymnego studium skompliko-

wanego protagonisty: zapijaczony, zaniedbany, zarośnięty Logan zostaje wyrwany ze snu 

przez złodziei części samochodowych, którzy właśnie dobierają się do jego wozu. Pierw-

sze starcie i już wiemy, że to nie będzie miła przejażdżka – tak dla nas, widzów, jak i dla 

samego Rosomaka. Niegdyś prawie nieśmiertelny mutant, stawiający czoło najgroźniej-

szym homo superior na Ziemi, obecnie ledwo daje sobie radę z grupką zwykłych cholos. 

Później nie jest lepiej. To nie historia o ponownym bohaterskim podnoszeniu się z kolan, 
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ale o walce o godny, ludzki koniec. Koniec, do którego droga prowadzi przez usłany cier-

niami wąwóz. 

Nie dość, że Logan nie radzi sobie z opieką nad toczonym przez chorobę Xavierem, 

to los zmusza go jeszcze do wejścia w rolę ojca młodej Laury (Dafne Keen). Nie byłem 

zadowolony z takiej wolty scenariuszowej i wprowadzenia następczyni Rosomaka w ko-

lejnych filmach o mutantach (bo, nie łudźmy się, Laura na pewno się w nich pojawi), ale 

okazało się, że Mangold trafił w dziesiątkę! Ta dwójka dynamiką swojej relacji przypo-

mina bardzo inną, podobną filmową parę – Leona i Matyldę z pamiętnego filmu Luca Bes-

sona. Podobnie jak w obrazie Francuza, tak i tutaj bezwzględny morderca zostaje niejako 

zmuszony do przyjęcia pod swoje śmiercionośne skrzydła małej dziewczynki. Różnica po-

między tymi parami polega tylko na odwróconej proweniencji: Leon i Matylda, to zezwie-

rzęceni przez cywilizację ludzie, z kolei Logan i Laura to uczłowieczone bestie. Bohatero-

wie filmu Bessona zostają zmuszeni przez społeczeństwo do zwierzęcej z nim walki o ży-

cie, podczas gdy Wolverine i X-23 muszą ujarzmić swoje naturalne instynkty, które roz-

rywają od wewnątrz ich człowieczeństwo. 

Uosobieniem bólu fizycznego jest tutaj postać Logana. Topi wspomnienia w alko-

holu i upadla się fizycznie, by z jednej strony zagłuszyć, a z drugiej odpokutować i nie 

pozwolić zapomnieć potworności, których dokonał w swoim życiu. Stronę psychiczną, i 

tutaj niezwykłe zaskoczenie, reprezentuje profesor Charles Xavier. Znany z poprzednich 

filmów Chuck, jak nazywa go Logan, to złamany starzec na skraju szaleństwa, odarty z 

godności i dawnego poważania. To schorowany i tracący kontrolę nad swoimi zdolno-

ściami cień dawnego, pełnego szczytnych idei wizjonera. Leki, które przyjmuje, minimali-

zują efekty uboczne ataków padaczki, które niegdyś przyczyniły się do ogromnej tragedii 

kładącej się teraz cieniem na jego osobie. 

Ból egzystencjalny z kolei uwidacznia się, gdy dwa powyższe przeplatają się i prze-

nikają wzajemnie. Więź Logana i Charlesa, to jedna z najlepiej napisanych relacji między-

ludzkich w kinie superbohaterskim. To nie lekka, utrzymana w komediowym tonie buddy 

movie przyjaźń Tony’ego Starka i Steve’a Rogersa. To nie przesiąknięta tragedią i wikto-

riańskim arystokratyzmem więź Bruce’a Wayne’a i Alfreda. To szorstka, wyrażana między 

słowami, wieloletnia przyjaźń dwóch niezwykle silnych, odmiennych charakterów. Man-

gold nie zarzuca nas długimi, filozoficznymi dialogami nasączonymi górnolotnymi prze-

mowami o ulotności życia i nieuchronności śmierci. Nie. Miast tego jest odarta z blichtru 

proza życia sprowadzona na margines społeczny – podawanie i przyjmowanie leków w 
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obskurnych warunkach, uwłaczające załatwianie fizjologicznych potrzeb z pomocą dru-

giej osoby, a wszystko to w przygnębiającym otoczeniu: na pustyni, w opuszczonych ba-

rakach, za siatką, w stalowym sarkofagu. W tym znoju i beznadziei jest jednak moment na 

wytchnienie, na wspomnienie. To rewelacyjna, krótka scena przy kolacji, która pozwala 

poczuć chemię i głębię wieloletniej zażyłości pomiędzy tymi dwoma postaciami. Dziki 

zwierz i nobliwy mędrzec – razem mimo różnic, wciąż darzący się ogromnym szacunkiem 

i, co najważniejsze, wciąż w siebie wierzący.  

Zepchnięci na margines, do rynsztoka, zaszczuci, dawni herosi już nie stają z dum-

nie wypiętą piersią do walki o Wielkie Wartości, ale salwują się ucieczką i skazują na 

wieczną tułaczkę w znoju i ubóstwie. Bez szczytnych idei, w świecie, gdzie jedyną realną 

wartością jest przetrwanie. 

 

The only thing that's real  

 

Ból w filmie Mangolda jest realny, co jest zasługą obranej przez reżysera stylistyki. 

Porzucił on kolorowy, „gładki”, pełniący jedynie dekoracyjną rolę świat wykreowany w 

pamięciach stacji graficznych znany z poprzednich filmów o superherosach na rzecz chro-

powatej materii: faktura świata przedstawionego drapie swoją surowością, zgrzyta mię-

dzy zębami pustynnym piachem i broczy ciemną, lepką krwią. Realizm świata przedsta-

wionego jest tutaj bardzo subtelny, nienachalnie rozwijający koncepty już dzisiaj wyraź-

nie widoczne we fragmentach naszej rzeczywistości. To na przykład autonomiczne ma-

szyny, mknące po autostradach ciężarówki oraz ogromne kombajny, będące metaforą cy-

borgicznego korporacjonizmu wżerającego się w biokulturową tkankę społeczną. To 

także brak tradycyjnych dla superherosów atrybutów w postaci łopoczących na wietrze 

peleryn i kolorowych trykotów. Zniknęły wymyślne, oryginalne pseudonimy, a ich miej-

sce zajęły zwyczajne, szare imiona: Charles, Laura, Logan (no, może to ostatnie nie jest 

takie zwyczajne). Ponadto na półkę odłożony został definiujący kino superbohaterskie 

dualizm świata przedstawionego. Dobro nie jest tu przeciwstawiane złu w konwencjonal-

nie rozumianym sensie. Oczywiście, czarne charaktery kreślone są dosyć grubą, a przez 

to niezbyt wyrafinowaną kreską, ale koniec końców wpisują się w ogólny obraz przedsta-

wianego świata: cyborg Pierce to najemnik, z kolei dr Zander Rice jest wariacją na temat 

archetypicznej postaci szalonego naukowca i obaj panowie są ucieleśnieniem drapież-
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nego, agresywnego korporacjonizmu, który bezwzględnie walczy o swoje patenty i wła-

sności. Typowy dla kina opartego na komiksach szablon fabularny i narracyjny także zo-

staje tutaj zdemontowany na rzecz gorzkiego kina drogi i cierpkiej stylistyki (anty)we-

sternu – w tej konfiguracji okazuje się, że (super)bohaterowie nie zawsze zwyciężają, a 

cena za poświęcenie nie jest umowna. Odwołań do tej drugiej stylistyki w Loganie jest 

bardzo dużo, poczynając od intertekstualnych nawiązań w postaci fragmentów Jeźdźca 

znikąd oglądanego przez Charlesa Xaviera i Laurę, przez Bez przebaczenia i jego złama-

nego bohatera, aż po Kowbojów, których finał zostanie w Loganie sparafrazowany. W 

świecie o takiej proweniencji postacie Xaviera, Logana i Laury zdają się być uwierającymi 

tenże świat cierniami, których usunięcie może jednak spowodować jeszcze większe rany 

szarpane. 

Jak każdy film, także i Logan staje się krzywym zwierciadłem, w którym odbijają 

się obecne nastroje społeczno-polityczne. Mimo fantastycznego sztafażu obraz Mangolda 

komentuje rzeczywistość, w której powstał. Mówiąca po hiszpańsku Laura ucieka przez 

meksykańsko-amerykańską granicę, ścigana przez będące na usługach rządowo-korpora-

cyjnego konsorcjum militarne bojówki reprezentowane przez białych najemników. 

Gorzki z punktu widzenia fana komiksowego uniwersum koniec z perspektywy pozafil-

mowo-komiksowej może być odczytany jako krytyka obecnych skrajnie nacjonalistycz-

nych nastrojów społecznych, symboliczne bowiem – w takim kluczu – jest uratowanie z 

rzezi młodych uciekinierów (traktowanych przez konsorcjum jak przedmioty: „To są na-

sze patenty”, cedzi przez zaciśnięte usta dr Rice do jednej z pielęgniarek) i kontynuowanie 

drogi ku poszukiwanemu przez nich Edenowi. 

Jedyny element, który wydawał się nieco odstawać w stosunku do ciężaru i kon-

wencji opowiadanej historii to styl, w jakim Mangold postanowił nakręcić ostatnią opo-

wieść o Loganie. Styl zerowy wydawał mi się być zbyt delikatnym, zbyt zachowawczym 

rozwiązaniem dla takiej historii. Zabrakło tutaj nieco więcej autorskości, oryginalności w 

kwestii rozwiązań formalnych i stylistycznych, które mogłyby stać się odzwierciedleniem 

natury Logana, a tym samym pozwoliłyby na pełniejsze i bliższe przedstawienie jego cha-

rakteru. Styl zerowy cechuje się przeźroczystością, jeśli chodzi o wizję autora. Jest on tu 

niewidoczny i schowany za wachlarzem klasycznych, nieprzeszkadzających w odbiorze 

filmu, rozwiązań formalnych. Widz, jak i sam Logan zasługiwali w tym względzie na więk-

szą dozę zaufania i intymności, której styl zerowy nie zapewnia, trzymając odbiorców na 
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dystans, za ekranem, nie pozwalając im zanurzyć się w psychikę bohatera. Na myśl na-

suwa mi się Darren Aronofsky, który w Zapaśniku i Czarnym łabędziu bez znieczulenia 

wwierca się w umysły swoich bohaterów, śledząc ich niestabilnym okiem kamery, 

umieszczonym tuż za ich plecami, portretując z niestandardowych kątów, odzwierciedla-

jąc tym samym ich stany psychiczne. Tego zabrakło w Loganie. 

 

The needle tears a hole 

 

Logan już nie rozpruwa mięsa i nie rozcina kości z taką zwinnością i niepohamo-

waną siłą, a tym samym nie przebija się przez antagonistycznie nastawioną doń rzeczy-

wistość tak sprawnie, jak dawniej. W tym, w czym niegdyś był najlepszy, ktoś musi go 

zastąpić. Tym kimś okazuje się być jedenastoletnia dziewczynka. I jak na pierwszy rzut 

oka brzmi to niedorzecznie, tak, wierzcie mi, uczucie to zostaje rozerwane na strzępy 

pierwszym uaktywnieniem się dzikiej natury Laury. Debiutująca na dużym ekranie Dafne 

Keen, wcielająca się w rolę następczyni Logana, gra brawurowo. Ośmielę się stwierdzić, 

że jest to najlepszy debiut kinowy od czasu legendarnego występu Natalie Portman w 

przywoływanym już Leonie zawodowcu. Laura w wykonaniu Keen jest niezwykle przeko-

nująca. Zachowuje się jak małe dzikie zwierzątko – jest w niej coś pierwotnego, ale i szcze-

rego zarazem. Jest nieufna wobec świata, nie rozumie go, a jedyny język, jakim się (z po-

czątku) posługuje, to język fizycznej przemocy. Nie możesz czegoś dostać? Weź to siłą. 

Ktoś staje Ci na drodze? Usuń go siłą.  

Mangold dobrał aktorkę idealnie. Nieustannie pochmurne spojrzenie Laury, jej 

oszczędna ekspresja i mimika twarzy oraz ciągłe przyglądanie się światu, będące wyra-

zem próby zrozumienia jego intencji, są wyraźnym sygnałem, że do tej osóbki raczej lepiej 

nie podchodzić bez krążącego nam w żyłach czynnika samogojącego. A musicie wiedzieć, 

że kiedy Laura wchodzi w tryb walki, lepiej być jak najdalej od niej. Pierwsze uaktywnie-

nie się Laury w filmie to fenomenalnie pompująca adrenalinę sekwencja, do której pod-

kład subtelnie budowany jest od dobrych kilkunastu (dziesięciu?) minut. Mangold umie-

jętnie buduje napięcie, nie pokazując pierwszej walki Laury. Zostawia nas tylko ze stłu-

mionymi odgłosami szamotaniny i okrzykami najemników dobiegającymi z hangaru. Na-

stępnie widzimy małą dziewczynkę z plecakiem i pakunkiem pod ręką wychodzącą na ze-

wnątrz do czekających wraz z nami innych postaci. Dziwny pakunek okazuje się być po-
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gardliwie rzuconą pod nogi pozostałych czarnych charakterów oderżniętą głową ich ko-

legi. W tym momencie kamera cały czas obserwuje Laurę w planie pełnym, nie pozwala 

nam się zbliżyć i przyjrzeć z bliska, z czym mamy do czynienia. Takie kadrowanie w tej 

scenie powoduje, że widzowi zaczyna udzielać się niepokój oraz niepewność towarzy-

szące Pierce’owi i jego kamratom. To, co następuje później, jest tym, w czym Laura jest 

najlepsza, ale to, w czym jest najlepsza, nie jest miłe. 

 

Try to kill it all away 

 

Obawiałem się bardzo scen akcji i walk wręcz z młodą aktorką. Mała dziewczynka 

eliminuje uzbrojonych komandosów? To nie brzmi wiarygodnie, ale... na ekranie wygląda 

fantastycznie. Mangold wybrnął z tej trudnej sytuacji kadrując walki X-23 tak, by wszelkie 

momenty kluczowe starć nie znajdowały się w centrum oka kamery. Wbijanie ostrzy w 

krtań, skoki, upadki i rzuty są pokazane w sposób zbliżony do tego, w jaki Paul Greengrass 

skadrował bójki Jasona Bourne’a. Wszystko dzieje się na granicy percepcji, szybko, z ru-

chomej kamery ustawionej blisko aktorów i z odpowiednio skalkulowanymi cięciami 

montażowymi, jednak dzięki odpowiednim kątom patrzenia jesteśmy w stanie uzupełnić 

obraz naszymi mentalnymi wyobrażeniami na temat tego, co nie zostało pokazane. Działa 

tu zasada podobna do tej, która towarzyszy nam, gdy czytamy komiks. W jednym kadrze 

widzimy rewolwer, w drugim leżące ciało, a w trzecim dymiącą lufę. Cała akcja z detalami 

dzieje się pomiędzy tymi kadrami w wyobraźni czytelnika. Jednak to, co zadziałało w 

przypadku pojedynków Laury, nie sprawdza się podczas walk Logana. W tym przypadku 

blisko umieszczona kamera oraz duża liczba cięć montażowych nie pozwalają na czerpa-

nie przyjemności z szału zabijania Rosomaka. W tych scenach przydałoby się więcej wy-

czucia kinetyki pojedynku, którą cechują się azjatyccy operatorzy i reżyserzy. 

 

The old familiar sting  

 

Logan po raz pierwszy na srebrnym ekranie stawia czoła samemu sobie, a fizyczną 

manifestacją tego zmagania jest X-24, ulepszona, wykreowana w laboratorium wersja 

jego samego. Brutalne pojedynki tej dwójki można odczytywać jako toczący Logana od 

początków jego historii wewnętrzny konflikt dzikiej natury i zmagającego się z nią czło-
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wieczeństwa. Bestia uwięziona w jego ciele i umyśle dopiero teraz ujawnia swoją niszczy-

cielską siłę. Poprzednie filmy zepchnęły ten konflikt w cień, marginalizując jego znacze-

nie, przez co postać Logana dla czytelników komiksów mogła wydawać się nieco upu-

piona. Mangold tym razem postanowił wyciągnąć na powierzchnię poharataną psychikę 

krępego Kanadyjczyka i pokazać ją bez żadnych zabiegów upiększających. Ciągnący się za 

Loganem smród śmierci – nie tylko jego wrogów – jest w tym filmie wręcz namacalny. 

Wolverine jest biotechnologiczną, zmutowaną inkarnacją archetypicznej dla kina fanta-

stycznego dualności w postaci dr. Jekylla i pana Hyde’a. Pierwotne szaleństwo urucho-

mione w wyniku nieludzkich eksperymentów pożera resztki jego desperacko broniącego 

się przed ostatecznym pochłonięciem człowieczeństwa. Możliwe, że konflikt ten został 

niepotrzebnie zredukowany do krwawej jatki, ale jest to wynik konsekwencji obrania 

stylu zerowego jako formy dla opowiadanej historii. Mangold musiał być w tym względzie 

konsekwentny. 

 

Everyone I know goes away in the end 

 

Siedemnaście lat czekałem na taki film z Wolverinem w roli głównej i czuję ukłucie 

żalu w sercu, że jest on zarazem pożegnaniem z tą postacią. Z drugiej strony optymizmem 

napawa mnie obecność następczyni spuścizny Rosomaka. Młoda Laura, jeśli tylko będzie 

portretowana w kolejnych filmach przez fenomenalną Dafne Keen, ma szansę godnie 

wprowadzić X-Men w nową epokę. Ja po cichu wciąż liczę na ekranizację Weapon X w re-

żyserii Darrena Aronofsky’ego, choć, jednocześnie chciałbym, aby zacytowane przez 

Laurę słowa Jeźdźca znikąd były ostatnim zapisanym wersem w historii niezłomnego Ro-

somaka: „Nie można żyć normalnie, jeśli się zabijało. Nie ma powrotu do normalności. To 

jest jak piętno, którego nie można usunąć. Nie ma powrotu”. 


