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Oda do normalności* 

Sukces One-Punch Mana, komedii o superbohaterach, przypomina trochę amerykań-

ską historię typu „od pucybuta do milionera”. Wszystko zaczęło się w 2009 roku, od po-

wstania komiksu internetowego, który rysował autor, ukrywający się pod pseudonimem 

„ONE”. Seria szybko zyskała fanów i w 2012 roku najpierw zawodowy artysta mangowy, 

Yusuke Murata, podjął się stworzyć jej remake, a następnie w 2015 postanowiono nakrę-

cić pierwszy sezon serialu animowanego oraz zaczęto rozważać adaptację innych utwo-

rów „ONE'a”. Ku zdziwieniu twórców wersji animowanej, seria nie tylko stała się hitem, 

ale również nakłoniła tysiące fanów do ćwiczeń fizycznych. Mężczyźni i kobiety w różnym 

wieku zostali zainspirowani przez Saitamę, głównego bohatera, w takim stopniu, że po-

stanowili trenować zgodnie z jego metodą, podaną w trzecim odcinku serialu1. Gdzie tkwi 

tajemnica fenomenu One-Punch Mana?  

Opowieść, można by rzec, stara jak świat – młody mężczyzna postanawia rzucić 

pracę i zostać superbohaterem. Codziennie ciężko ćwiczy, jest na specjalnej diecie i nigdy 

nie robi przerwy na odpoczynek. Gdy przywdziewa kostium herosa i musi walczyć z coraz 

silniejszymi przeciwnikami…. bez problemów wygrywa każdą walkę i każdą potyczkę. Nie 

ma wroga, który potrafiłby go pokonać, ani potwora mogącego go zniszczyć. Brzmi nie-

ciekawie, prawda? Który widz będzie kibicować protagoniście podczas pojedynków, sko-

ro ich wynik jest już z góry przesądzony na jego korzyść? Jak można w ogóle lubić takiego 

 

* Recenzja serialu: One-Punch Man, Japonia 2015/2016, Stacja TV Tokyo Station, ostatni wyemitowany od-
cinek: 1×12 The Strongest Hero (20 grudnia 2015). 
 
1 One Punch Man Inspires Thousands to Work Out Instead of Watch TV, Ruins Anime , w: Aniemaru.com,  
http://www.anime-maru.com/one-punch-man-inspires-thousands-to-work-out-instead-of-watch-tv-ru-
ins-anime/ [dostęp 27.02.2016]. 
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superbohatera? Otóż można, ale tylko pod jednym warunkiem – musi być on protagonistą  

One-Punch Mana. 

 Saitama nie jest konwencjonalnym typem bohatera, do jakiego czytelników przy-

zwyczaiły komiksy amerykańskie. Jeśli Superman ucieleśnia prawość, Kapitan Ameryka 

walczy w imię wolności i wartości amerykańskich, a Wonder Woman reprezentuje praw-

dę, to Saitama jest emisariuszem niedocenianej normalności. Tak długo jak przeciętny wy-

gląd i łysina nie staną się nowymi trendami w modzie, nikt raczej nie uzna go za ideał 

męskiej urody. Rozrywki też ma standardowe, bowiem przez większość czasu zajmuje się 

oglądaniem telewizji i zastanawianiem się, w którym supermarkecie są obniżki na pro-

dukty spożywcze. Nie pochodzi z obcej planety, nigdy nie ugryzł go żaden napromienio-

wany zwierzak, ani tym bardziej nie miał kontaktów z istotami magicznymi. Niesamowita 

siła fizyczna już dawno przestała go cieszyć, a stała się przyczyną frustracji i nudy, jako że 

pojedynki przestały być dla niego jakimkolwiek wyzwaniem. Nie walczy w imię wyższych 

idei – w imię sprawiedliwości czy ku czci zmarłych rodziców, a z prostego powodu, bo 

ktoś to musi robić. Chciałby być sławny, ale jednocześnie nie zależy mu na społecznej 

aprobacie. Łatwo identyfikować się z Saitamą; można go tylko polubić i współczuć mu, bo 

nie ma godnego siebie przeciwnika.  

 Lektura mang i przegląd anime pozwala zauważyć, że, Japończycy, w odróżnieniu 

od Amerykanów, tworzą wizję herosów jako grupy sformalizowanej, opłacanej za swoją 

pracę i podzieloną na określone kategorie, zależne od wyników egzaminów określających 

sprawność fizyczną i umysłową. Co ciekawe, japońscy bohaterowie, podobnie jak cele-

bryci, biorą również udział w rankingach popularności, a ci bardziej rozpoznawalni roz-

wijają się muzycznie lub aktorsko, mają własne fankluby, udzielają wywiadów i biorą 

udział w reklamach. Świat przedstawiony w One-Punch Manie bazuje co prawda na wspo-

mnianym wyobrażeniu, ale dodaje pierwiastek nowości do japońskiej koncepcji super-

bohaterstwa, dzięki czemu widz nie odnosi wrażenia, że ma do czynienia z „odgrzewanym 

kotletem”. W anime przedstawione zostają różne wizje bohaterów oraz ich podejścia do 

heroizmu – od altruistycznego poświęcania się do cynicznego wykorzystywania swojej 

sławy. 

 Elementy komiczne zawarte w One-Punch Manie nie obrażają inteligencji widza. 

Pojawia się slapstick, gry słowne, bawienie się konwencją opowieści o superbohaterach 
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oraz humor, wynikający z charakterów poszczególnych postaci. Interakcje Saitamy z po-

tworami i ludźmi, szczególnie z niechcianym uczniem Genosem, czy z samozwańczym „ne-

mesis”, Speed-o'-Soundem Soniciem (tak, on naprawdę sam sobie wybrał ten pseudonim 

i tak, używa go publicznie), są istną komediową kopalnią złota.   

 Animację oraz muzykę można tylko chwalić, chwalić i jeszcze raz chwalić. Projekty 

postaci cieszą oko, a ich sposób poruszania się nie wywołuje koszmarów nocnych. Walki 

to istna wisienka na torcie – są niesamowicie płynne i efektowne, wręcz bije od nich ener-

gią. Piosenka początkowa (opening), The Hero!!, jest żywiołowa i dynamiczna, świetnie 

oddaje ducha całej serii. Z kolei Hoshi yori Saki ni Mitsukete Ageru, utwór wieńczący każdy 

odcinek, jest spokojny i łatwo wpada w ucho. 

 Cóż mogę więcej napisać? One-Punch Man jest nie tylko dobrą opowieścią o super-

bohaterach, ale również świetną komedią. Zdecydowanie polecam. 
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