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Aby dobrze zrozumieć otoczkę, jak i znaczenie ekranizacji Deadpoola należy przyto-

czyć całą (przydługawą) historię jej produkcji. Pierwsze wzmianki o pracach nad filmem 

sięgają roku 2004, w 2005 New Line Cinema, które stanęło przed problemami finanso-

wymi, odsprzedało projekt 20th Century Fox. Cztery lata później w X-Men geneza: Wol-

verine po raz pierwszy na srebrnym ekranie pojawił się Wade Willson (Ryan Reynolds). 

Pomimo, że film nie został przyjęty zbyt entuzjastycznie, a fani Deadpoola okrzyknęli jego 

interpretację jako herezję, w tym samym roku 20th Century Fox zleciło napisanie scena-

riusza dla samodzielnego filmu o najemniku z Kanady. W roku 2011 wakat reżysera otrzy-

mał Tim Miller, jednak chwilę później prace wstrzymano a cała para poszła w produkcję 

Wolverine’a. Ponowne chłodne przyjęcie filmu, zarówno przez widzów, jak i krytykę oka-

zało się gwoździem do trumny wszystkich projektów innych niż główny nurt posiadanej 

licencji Marvela – skoro Logan nie przyciąga ludzi do kin, to nikt, wydawało się, już tego 

nie zrobi.  

Gdy wszystko wskazywało na to, że nie ma już nadziei, latem 2014 roku do sieci (oczy-

wiście przez przypadek) wyciekł materiał pokazujący koncepcję zarzuconego wcześniej 

filmu. W Internecie zawrzało. Facebook oraz Twitter zapełnił się zachwytami oraz ape-

lami do Foxa o odwieszenie projektu. Zmasowany atak internautów poskutkował: prace 

wznowiono. Kolejną niewiadomą była kategoria wiekowa, jaką miał otrzymać obraz, gdyż 

sam komiks jest bardzo brutalny, delikatnie mówiąc wulgarny i ociekający niewybred-

nym humorem. Mimo ogólnej niechęci szefów wytwórni do tworzenia adaptacji komik-

sów z kategorią R, nacisk twórców oraz fanów ponownie odniósł skutek – po raz pierwszy 

od paru lat miał powstać film dla dorosłych z mocno kontrowersyjną postacią w roli głów-
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nej. Już samo to wzbudzało wielkie zainteresowanie wokół tytułu, a dzięki genialnie pro-

wadzonej kampanii promocyjnej oczekiwania widzów sięgnęły zenitu. Ostatecznie, jak 

określi to sam Ryan Reynolds, po prawie 11 (#$%@#) latach walki, w końcu nakręcili 

Deadpoola i oto jak się prezentuje.  

Historia, jaka kryje się za scenariuszem nie jest zbyt wyszukana, momentami można 

powiedzieć, że dość prymitywna. U Wade’a Willsona, który sam siebie określa jako złego 

kolesia wynajmowanego do zabicia jeszcze bardziej złych kolesi, zostaje zdiagnozowany 

rak kilku dość ważnych organów – takich jak mózg, płuca i prostata. Nie widząc innego 

wyjścia, zgadza się wziąć udział w programie mającym uczynić z niego superbohatera 

i przy okazji uleczyć. Jak łatwo się domyślić nie wszystko idzie zgodnie z planem – efektem 

ubocznym eksperymentu jest całkowite oszpecenie, a sam ośrodek produkujący mutan-

tów idzie z dymem. Najemnik nie mogąc pogodzić się z nową aparycją urywa wszelkie 

kontakty ze swoją ukochaną (Morena Baccarin), próbuje odnaleźć człowieka odpowie-

dzialnego za obecny stan (Ed Skrein) i zmusić go do przywrócenia dawnego wyglądu. 

Najoględniej mówiąc, całość fabuły została streszczona w promujących film zwiastu-

nach i nie należy spodziewać się tutaj niczego więcej. Zaskoczeniem jest, że pomimo swo-

jej prostoty, opowiadana historia wciąga i jest zadziwiająco autentyczna. Sercem i duszą 

obrazu jest związek Deadpoola z Vanessą, ich reakcja na chorobę oraz jej konsekwencje. 

Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, ale to rzeczywiście jest opowieść o prawdziwej miłości, 

opakowana w prawdziwe szaleństwo i komiksowe przerysowanie.  

Kolejnym elementem, jaki wyzwala pozytywne uczucia, jest wierność komiksowemu 

pierwowzorowi. Gdy Deadpool zadebiutował na kartach New Mutants #981 w 1991 roku 

jednym z jego zadań było wprowadzenie przeciwwagi i elementów humorystycznych do 

bardzo poważnej wówczas serii. Choć obecnie nie jest tak bezwzględną i psychopatyczną 

postacią, nadal mocno wyróżnia się pod tym względem na tle innych superbohaterów 

z uniwersum Marvela. Scenarzystom udało się przenieść jego esencję na srebrny ekran, 

nie licząc się z ewentualnym konsekwencjami. 

Owo przerysowanie, gigantyczny dystans, bezkompromisowość i świadomość na-

szego protagonisty, że jest tak naprawdę postacią komiksową/filmową pozwoliły twórcą 

na mocną zabawę konwencją oraz podejście do efektów swojej pracy z dużym przymru-

żeniem oka. Już napisy początkowe dobitnie pokazują, z jakim filmem mamy do czynienia 

 
1 Początkowo Deadpool miał być typowym super-złoczyńcą (płatnym mordercą), jednak jego popularność 
przerosła oczekiwania twórców i w niedługim czasie został przekształcony w antybohatera. 
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i czego spodziewać się dalej. W liście obsady nazwiska zastąpiono opisem bohaterów lub 

obelgami pod własnym adresem – wywołuje to prawdziwe salwy śmiechu. Dalej jest już 

tylko lepiej. Deadpool często zwraca się bezpośrednio do publiki, robi aluzje i stroi sobie 

(często niezbyt wyszukane) żarty z popkultury – nie ma dla niego żadnej świętości. A jest 

to coś, czego dawno nie uświadczyliśmy w kinach. 

Humor, jaki wylewa się wprost z ekranu, może nie przypaść wszystkim do gustu. Choć 

sam zaśmiewałem się do rozpuku, to trzeba otwarcie przyznać, że momentami żarty by-

wają bardzo niskich lotów. Niektóre one-linery i gagi w większości mógłby napisać trochę 

bardziej wyszczekany gimnazjalista. Gdyby pojawiły się w jakimś innym filmie, scenarzy-

ści zostaliby zapewne odżegnani od czci i wiary. Jednak w połączeniu z bardzo brutalnym 

widowiskiem oraz autoironicznym podejściem twórców filmu zupełnie to nie razi, mało 

tego, jest wręcz na miejscu. 

Deadpoolowi udało się również pokazać, że opowiadanie historii pochodzenia boha-

tera nie musi zanudzać widza przez pierwszą połowę seansu. Zaburzenie chronologii 

przedstawianych faktów i stopniowe pokazywanie przeszłości protagonisty w kolejnych 

retrospekcjach okazało się strzałem w dziesiątkę. Obraz przez cały czas zachowywał rów-

nowagę między scenami akcji, a chwilami wytchnienia, przez co żadne z nich nie nużyły. 

Jest bardzo prawdopodobne, że ten zabieg zostanie skopiowany w kolejnych produkcjach 

ukazujących genezę superbohaterów.  

Gadatliwemu najemnikowi towarzyszy cała masa dodatkowych postaci, które pozio-

mem co najmniej dotrzymują mu kroku. Prawie o każdej z nich można pisać w samych 

superlatywach, szczególnie gdy mowa o Vanessie i Kolosie (Stefan Kapicic). W pełni wy-

generowany komputerowo X-Men okazał się jednym z najlepiej przedstawionych człon-

ków drużyny Xaviera na wielkim ekranie – i mowa tutaj o wszystkich powstałych wcze-

śniej ekranizacjach. W owej beczce miodu znalazła się niestety łyżka dziegciu w postaci 

pary przeciwników Wade’a. Stanowczo wyróżniają się na tle pozostałych z uwagi na brak 

wyrazistości. Zarówno Ajax jak i Angel Dust (Gina Carano) nie posiadają na tyle dużej cha-

ryzmy, aby stanowić realną przeciwwagę dla swoich oponentów. Trudno jednoznacznie 

stwierdzić, czy jest to wina samych aktorów, czy czasu jaki został im poświęcony na ekra-

nie. 

Jeśli już mowa o przeciwnikach, to należy wspomnieć o samych konfrontacjach i sce-

nach walk. Każda z nich jest praktycznie perfekcyjna. Choreografia oraz efekty specjalne 
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są żywcem wyjęte z komiksu i powinny stanowić wzór dla następnych produkcji, przy-

najmniej jeśli mowa filmach przeznaczonych dla dorosłej widowni. Ich plastyczność i bru-

talność, w połączeniu z niewyparzoną gębą Deadpoola, stanowią prawdziwie wybuchową 

mieszankę nie pozwalającą się nudzić nawet przez ułamek sekundy.  

Film Tima Millera jest tym, na co fani komiksu czekali od bardzo długiego czasu i sta-

nowi kamień milowy dla ekranizacji opowieści o superbohaterach. Argument o nieopła-

calności produkcji owych filmów z kategorią wiekową 18 został tu bezsprzecznie obalony. 

Każdy kto lubi tego rodzaju kino, a nie widział jeszcze Deadpoola – powinien rzucić cokol-

wiek teraz robi i natychmiast udać się na seans. Jeśli już go obejrzał, powinien zrobić do-

kładnie to samo. Właśnie otworzył się nowy rozdział w historii tego gatunku.  


