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Ośmiu najdziwniejszych komiksowych  

bohaterów, o których nie słyszeliście 

Spójrzmy prawdzie w oczy: komiksy o superbohaterach  są dziwne, a przynajmniej 

były takie w czasach, kiedy powstawały dwa największe amerykańskie wydawnictwa ko-

miksów. Przełom lat 1933 i 1934. To wtedy właśnie powstało wydawnictwo Marvel Co-

mics (1933) a rok później narodziło się Detective Comics znane dzisiaj jako DC. To właśnie 

te czasy określa się mianem Złotej Ery Komiksu1. To właśnie w tych czasach powstali naj-

bardziej popularni przedstawiciele kultury masowej. Superman, Batmana, Kapitan Ame-

ryka, Wonder Women, Zielona Latarnia, itp.  Jednak na każdy doskonały pomysł zawsze 

przypada tona bzdur, tak więc na każdego bohatera, który dzisiaj jest ikoną popkultury 

przypada setka zapomnianych herosów, którzy  z takich czy innych powodów,  nie spro-

stali w wyścigu popularności. Ich poczęcie, z pewnością nie  mogło się odbyć  bez  środków 

halucynogennych lub dużej ilości alkoholu. Niektórzy z nich zniknęli w mrokach dziejów, 

inni gościnnie od czasu do czasu pojawiają się na kartach tych czy innych komiksów. Zbyt 

wyjątkowi, by stać się popularnymi, zbyt dziwni, by o nich zapomnieć. Oto lista ośmiu naj-

dziwniejszych bohaterów, o których, z pewnością nie słyszeliście. Do zobaczenia po dru-

giej stronie.  

#8 Dzieciak Wieczność (Kid Eternity)  

Bezimienny chłopiec, który zginął, kiedy łódź rybacka jego dziadka została zato-

piona przez niemieckiego U-Boota. Trafił prosto do nieba, gdzie święty Piotr wskrzesił go 

na kolejne 75 lat i nadał mu super moce. Tak oto powstał Dzieciak Wieczność. Iron Man 

musiał zbudować pancerz, który unosił go w powietrzu i dawał mu nadludzką siłę, Spider-

Man musiał nauczyć się, że wraz z wielką mocą przychodzi wielka odpowiedzialność. 

 

1 Czasy od 1930 roku przez lata 40. do lat  50.  
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Chłopiec wieczność dostaje moce w ramach boskiej interwencji, będąc chyba jedynym w 

historii komiksów bohaterem, który moce otrzymał przez pośrednictwo św. Piotra, od 

Boga. Jakie moce otrzymał Dzieciak Wieczność? Chodzenie  po wodzie? Mnożenie po-

karmu? Zamiana wody w wino? Nie to byłoby z zbyt sztampowe. Dzieciak Wieczność 

może ni mniej, ni więcej jak tylko zamienić się bądź przywołać do pomocy jakąkolwiek 

postać historyczną, lub fikcyjną, jaką tylko zapragnie. Dawanie dziecku zapalniczki i ben-

zyny to przy tym drobnostka. Do pomocy przyzywał takie osobistości jak Jean Valjean, 

bohatera Nędzników Victora Hugo, Juliusza Cezara oraz wiedźmy z przedstawienia Mak-

bet. Dość powiedzieć, że nigdy już później nie było i chyba już nie będzie takiego superbo-

hatera jak Chłopiec Wieczność.  Ekranizacja przygód jego przygód wywołałaby mnóstwo 

kontrowersji na polu religii i praw autorskich. Golgota Picnic to przy tym pikuś. 

#7 Dzierżący Psy (Dogwelder) 

Chociaż nie jest to relikt ze złotej ery komiksu, która sama w sobie była pełna ab-

surdów, Dzierżący Psy zasługuje na miejsce na tej liście. To bliżej nieokreślone, zamasko-

wane, z pewnością szalone indywiduum, nie ma żadnych super mocy. Nic to, Batman też 

ich nie ma. Jednakże Batman może sobie zrekompensować ich brak, pieniędzmi  inteli-

gencją, szkoleniem. Nasz obłąkany przyjaciel nie ma takich możliwości. Walczy o prawo i 

sprawiedliwość tak, jak umie. Podtykając, w czasie walki, przestępcom pod twarz martwe 

psy.  W jednej ręce dzierży włączoną spawarkę, w drugiej martwego psa, twarz jego 

okrywa maska spawacza. Nieznana jest jego tożsamość, od swojego pierwszego pojawie-

nia się  nie odezwał się ani słowem.  Nie to nie jest opis postaci ze skeczu Monthy Pythona. 

Chociaż równie dobrze można by było go zastąpić rycerzem, który uderza ludzi po głowie 

gumowym kurczakiem. Dzierżący Psy, człowiek, który udowadnia, że aby być bohaterem, 

wystarczą dobre chęci, maska spawalnicza i pies.  

#6 Chłopiec jedzący materię (Matter Eater Lad)  

Imiona robią się coraz dłuższe więc zrobię tu taki sympatyczny skrót. Chłopiec Je-

dzący Materię (CJM) to pierwszy przedstawiciel obcego gatunku na tej liście. Jego moce są 

adekwatne do jakże trafnie dobranego pseudonimu. CJM potrafi zjeść i przetrawić każdy 

rodzaj materii. Metale ciężkie, plastiki, szkło, beton, itd. Gdyby ktoś taki istniał naprawdę 

udało by się z pewnością rozwiązać problem nadwyżki śmieci na świecie  znacznie szyb-
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ciej. Niestety takie niesamowitości pojawiają tylko na karatach komiksów i w pogubio-

nych rozumach ich twórców. CJM pochodzi z planety, w której mikroby skaziły większość 

dostępnego jedzenia więc jego gatunek wyewoluował, by jeść i trawić materię - kamienie 

piasek, drewno itp. Tylko na kartach komiksów ewolucja daje super moce i to nie byle 

jakie. Czekamy na hollywoodzką  ekranizację w stylu The Avengers, w której CJM zmieni 

imię na Recylcling Man i dzielnie będzie pożerał tylko jeden typ materii: plastiki, metale 

lub tylko szkło, przecież tak jest ekologicznej. Niech się schowa Superman ze swoją super-

siłą, lataniem i laserem z oczu. CJM pożera worek plastikowych butelek w dwie sekundy. 

#5 Dziecko Kolor (Kolor Kid)  

Ponieważ w owych czasach (lata 30., 40., 50.) głównymi odbiorcami komiksów 

o superbohaterach byli chłopcy w wieku 10-16 lat pełno jest superdzieci. Wydawałoby 

się że każdy popularny w tym czasie heros ma swój chłopięcy bądź dziewczęcy odpowied-

nik. Niestety, nie było takiego bohatera jak Color Man. Za to był Color Kid. Jego moc, którą 

zyskał w wyniku otrzymania dawki promieni multikolorowych z innego wymiaru (mnie 

nie pytajcie, ja tego nie wymyśliłem), to możliwość zmiany koloru jakiejkolwiek rzeczy na 

inny. Więc jeśli potrzebujesz pomalować dom, albo samochód, jeśli kiedykolwiek nie spo-

dobał ci się kolor ramki na zdjęcie, którą kupiłeś w Ikei, możesz liczyć na pomoc Kolor 

Kida. Mam wrażenie, że któryś z ludzi zajmujących się, kiedyś ręcznym kolorowaniem ko-

miksów dla DC wymarzył sobie supermocy, która sprawiłaby że będzie mógł pracować 

dwa razy szybciej przy minimum wysiłku.  

#4 Człowiek Zmywak (Dishman)  

Paul Malher, zwykły nauczyciel historii, pracujący na drugą zmianę przy zmywaniu 

radioaktywnych naczyń, zyskał niesamowitą moc natychmiastowego przyzywania, czysz-

czenia i teleportowania brudnej zastawy kuchennej do suszarek. W przeciwieństwie do 

większości herosów na tej liście, Dishman powstał w latach 90. w Kanadzie jako parodia 

komiksów o superbohaterach. Niemniej jednak po dziesięciu częściach swoich przygód 

został zapomniany. Niesłusznie. Jestem pewien, że znalazłby miejsce w sercu każdego stu-

denta, tudzież osoby, która jest zbyt leniwa, by po sobie zmywać. Wystarczy zamontować 
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sobie w kuchennym oknie urządzenie podobne do Bat sygnału2.Trzeba w nim jedynie wy-

mienić symbol nietoperza na symbol filiżanki – logo Dishmana. Jedynego superbohatera, 

który stracił swą wyjątkowość wraz z upowszechnieniem się wynalazku automatycznej 

zmywarki.  

#3 Oko (The Eye)  

Wracając do złotej ery komiksu, możemy się natknąć na wiele dziwnych kreacji. 

Jednak zazwyczaj twórcy z tamtych czasów mają chęć wyjaśnić ich pochodzenie, źródło 

ich niesamowitych mocy. Jednak przypadku Oka, twórcy nie dali żadnej możliwości zapo-

znania się z jakimkolwiek informacjami na temat swojego herosa. Oko – to jak sama na-

zwa wskazuje – oko, a dokładnie wielka, lewitująca gałka oczna, która zwalcza przestęp-

czość, strzelając do kryminalistów laserami i strasząc ich telepatycznymi groźbami. Żad-

nego wyjaśnienia, żadnej podniosłej historii o umierającej planecie, rodzicach zastrzelo-

nych w zaułku zbrodni. Nic takiego. Nie da się nawet nic więcej ciekawego napisać. Oko to 

najbardziej wyrwany z kontekstu bohater komiksowy. Nic dziwnego, że przetrwał tylko 

dwa numery swojej własnej serii.  

#2 Zabójcza Madam (Madam Fatal)  

Bohater – było nie było – przełomowy. Richard Stanson, aktor, inwestor, wdowiec 

samotnie wychowujący dwuletnią córkę. Po godzinach walczy z przestępczość przebiera-

jąc się za starszą kobietę w czerwieni. Pierwszy w historii komiksu cross-dresser. W 1940 

roku w Stanach Zjednoczonych ta koncepcja teoretycznie nie miała prawa ujrzeć światła 

dziennego, a jednak  jakimś cudem Madam Fatal pojawiła się w aż dwudziestu dwóch nu-

merach antologii Crack Comics wydanej nakładem Detective Comics (dziś DC). Jak na 

tamte czasy był to ewenement. Dość powiedzieć, że Madam Fatal nie zdobyła popularno-

ści równej Supermanowi czy Batmanowi. Wydawnictwo, orientując się, że po prosu nie 

opłaca się drukować przygód faceta, który w wolnym czasie przebiera się za starszą panią 

i bije przestępców laską, przestało drukować jego przygody. Madam Fatal nie znalazł się 

na tej liście dlatego, że przebiera się  za kobietę, znalazł się na tej liście dlatego, że jego 

 

2 Bat sygnał — reflektor z zamontowaną na wyświetlaczu sylwetką nietoperza, którym komisarz  Gordon 
zwykł kontaktować się z Batmanem. 
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pomysł na walkę z przestępczością to infiltracja środowisk przestępczych w przebraniu 

staruszki. Szóstka za oryginalność.  

#1  Grubas, Człowiek Latający Talerz  (Fatman the Human Flaying Saucer) 

Co by było gdyby Bruce Wayne miał nadwagę  i pomógł pilotowi statku kosmicz-

nego? Van Crowford milioner, którego od Bruce’a Wayna dzieli tylko nadwaga. Pomaga 

kosmicznemu rozbitkowi. Obcy w ramach wdzięczności daje mu mleko czekoladowe, któ-

re nadaje mu moc przemiany w latający talerz. Kolejnym logicznym krokiem jest załatwię-

nie sobie obcisłego kostiumu i walka z przestępczością. To oczywista oczywistość. W la-

tach Złotej Ery Komiksu nowi bohaterowie powstawali dzięki metodzie kapeluszowej. 

Polega ona na tym, że kilka osób zapisuje na małych karteczkach rzeczowniki. Ważne żeby 

było ich dużo. Następnie wyciągamy z kapelusza  trzy karteczki i mamy swojego herosa. 

Tego dnia twórcy wydawnictwa Lightning Comics musieli wyciągnąć karteczki z wyraza-

mi: mleko czekoladowe, grubas i latający talerz. Historia tego bohatera skończyła się po 

trzech numerach. Walczył z obcymi, potworami, przestępcami i szeroko rozumianym 

złem. W czasach kiedy superbohaterowie prezentowali sobą tylko dwa typy sylwetki, 

muskularny lub bardzo muskularny, Fatman stanowił chlubny przykład tego, że nawet 

ktoś z niestandardową budową ciała może ratować świat. Plus stanowi fakt, że jego super 

moc nie była związana z jego nadwagą ani olbrzymim majątkiem. 


