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W mrok 

Trudno powiedzieć, jak wiele recenzji przeczytałem i obejrzałem przed pójściem 

na premierę otwierającego DC Cinematic Universe filmu Batman v Superman. Dawn of Ju-

stice – a jednak wszystko to poszło na marne, bo z większością w tym momencie przyjdzie 

mi się nie zgodzić. Przed przejściem do rzeczy należy się jednak wszystkim słowo wyja-

śnienia: nigdy nie czytałem żadnych komiksów, ani Marvela, ani DC, jako że to najzwy-

czajniej nie mój modus legendi – jednakże mogę poszczycić się obejrzeniem większości 

dostępnych animacji ekranizujących uniwersum DC Comics. Prawdopodobnie plasuje 

mnie to jako widza i krytyka gdzieś pośrodku skali rozpiętej pomiędzy zagorzałym fanem 

komiksów a przeciętnym zjadaczem popcornu – co z jednej strony jest pozycją nie do po-

zazdroszczenia, jednak z drugiej zapewnia, jak się wydaje, akurat tyle dystansu do oglą-

danego filmu, na ile zdobył się Zack Snyder w swoim reżyserskim trudzie.  

Przede wszystkim: podzielałem w stu procentach castingowe objawy wszystkich 

tych, dla których krętoloki założyciel Facebooka, ukrywający się dla niepoznaki pod na-

zwiskiem Jessiego Eisenberga, był niezbyt fortunnym wyborem na odtwórcę roli budzą-

cego grozę Lexa Luthora. Ostatecznie nie przekonał mnie również w pełni nowy wizeru-

nek Alfreda Pennywortha, użyczony na potrzeby produkcji Snydera przez Jeremiego 

Ironsa – jednak, by oddać cesarzowi, co cesarskie, nie był to aż taki zgrzyt, jak w przy-

padku jego interpretacji papieża Aleksandra VI w Rodzinie Borgiów, do którego to brako-

wało mu jednak co najmniej stu dwudziestu kilogramów i dokładnie tyluż dni Sodomy.  

Tu Alfred jest po prostu zgryźliwy, zgorzkniały i ponury – dzięki czemu tworzy dobry duet 

z nowym Batmanem, fenomenalnie zagranym przez Bena Afflecka. Odkryciem filmu jest 
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zdecydowanie – będzie to ten jeden punkt, w którym zgodzę się z recenzentami – Gal Ga-

dot i jej nad podziw realistyczna interpretacja Wonder Woman, do której, tak jak i do 

wszystkich superbohaterów obnoszących się nachalnie z barwami i gwiazdkami Nowego 

Świata, zawsze żywiłem ambiwalentny (by nie rzec, że jawnie niechętny, bo nie zapomi-

najmy, że w tej kategorii jest też miejsce dla Kapitana Ameryki), stosunek. Teraz tymcza-

sem nie mogę się wprost doczekać, o jakąż to origin story wzbogaci się Wonder Woman 

i czy będzie ona tak zachwycająco realistyczna (mimo wszystko chodzi jednak wciąż o ori-

gin story), jak jedna z otwierających film sekwencji w Metropolis. O tak… nie będę udawał: 

pomysł na etyczne przepracowanie przestrzeni miejskiej, służącej zazwyczaj w komik-

sach i animacjach jako niemrawe tło widowiskowych działań superbohaterów, miotają-

cych złoczyńcami wskroś budynków, jest jednym z lepszych przejawów myślenia świato-

centrycznego, jakie przyszło mi dotąd zobaczyć na srebrnym ekranie. Oto w Dawn of Ju-

stice Bruce Wayne pędzi na ratunek pracownikom uwięzionym w Wayne Tower, podczas 

gdy Superman ratuje świat w leginsowej glorii i chwale, równocześnie grzebiąc pod gru-

zami walących się wieżowców dziesiątki tysięcy cywili. Film Snydera to narracja super-

bohaterska po 9/11 – mroczna, bo pojawienie się superbohaterów, którzy mogą jednym 

spojrzeniem, jak mówi w pewnym momencie Batman, spopielić pół świata, to nie zbawie-

nie, lecz zwiastun apokalipsy. Dlatego też recenzentów narzekających na zbyt mroczny, 

jak na tematykę superbohaterską, entourage filmu należy natychmiast skazać na ciężkie 

Marvele.  

Jak to się stało, że nie wspominam o Supermanie w filmie, który już połową swego 

tytułu o jego obecności przypomina? Dlatego, że to nie jest film o Supermanie, tylko o Bat-

manie – i roli, jaką temu ostatniemu przyjdzie odegrać w, jak należy się domyślać, monto-

waniu Ligi Sprawiedliwych. Superman robi wszystko, czego można oczekiwać od kosmity 

w leginsach – pręży supermuskuły, wypala wrogów swym superlaserem, ratuje swoją su-

perkobietę, a nawet w pewnym momencie zdąża ku czemuś przypominającemu jego su-

persamotnię superodosobnienia, gdzie ma superwizję swego supertaty. Ktoś, kto tak jak 

ja, nie znosi do nieprzytomności zarówno tej postaci, jak i drewnianej gry aktorskiej grubo 

ciosanego Henryego Cavilla – będzie filmem Snydera zachwycony, ponieważ nie tylko 

otrzyma w prezencie krańcowe przeciwieństwo narracji Człowieka ze stali (a przynajm-

niej tej jego części, która rozgrywa się poza rewelacyjną sekwencją na Kryptonie), ale i re-

alistyczny i prawdopodobny scenariusz polityczny, wiążący się z prawną niemożliwością 
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tolerowania obecności tak potężnego herosa w kruchych ziemskich realiach. Powiem 

wręcz tak: uważam, że w Dawn of Justice Superman potrzebny jest tylko i wyłącznie po to, 

by móc stanowić przeciwwagę dla Doomsdaya i gdyby ich obydwu wyjąć z tej akurat fil-

mowej narracji, a Supermana postawić w roli, bo ja wiem, krnąbrnego boga, i dać mu 

szansę walki tak z Batmanem, jak i z Wonderwoman, być może całość niezmiernie by zy-

skała. Ale wówczas Snyder zapewne nie umknąłby do własnej fortecy samotności przed 

sądnym gniewem fanów. 

Na koniec wypada rozprawić się z realizacją obietnicy zawartej w drugiej części 

filmowego tytułu – czy Batman v Superman to wciąż zarazem Dawn of Justice (w domyśle 

jednak chyba Justice League, czyli Ligi Sprawiedliwych, a niekoniecznie, jak sugeruje pol-

ski przekład, Sprawiedliwości). Krytycy pod tym względem nie zostawili na Snyderze su-

chej nitki – i znów, moim zdaniem, niesłusznie. Bardzo się cieszę, że ekspozycję bohate-

rów wchodzących w skład Ligi Sprawiedliwych zrealizowano za pomocą zarchiwizowa-

nych przez krętolokiego startupowca nagrań z kamer przemysłowych, dronów szpiegow-

skich czy, jak w jednym przypadku, kamery batyskafu – bo właśnie tak, przez nieuwagę 

superludzi, a nie dzięki uprzejmości wszechwiedzącego narratora, powinny się ukazać 

współczesnemu światu dowody poświadczające obecność wszelkich nadnaturalnych zja-

wisk na Ziemi. Narzekanie, że w filmie Snydera mamy w istocie kilka filmów, bierze się 

więc, moim zdaniem, raczej z braku przyzwyczajenia do postmodernistycznej praktyki 

swobodnego segmentowania narracji, która zawsze będzie mniej efektowna od trwają-

cego dwie godziny showdownu, jakim była chociażby druga część Avengersów. 

Dobrze zagrany, reżysersko pomysłowy, kulejący – jak większość jednak tego ro-

dzaju filmów, z chlubnym wyjątkiem Deadpoola – w warstwie dialogowej Dawn of Justice 

jest więc przede wszystkim podróżą do ponurego świata bez wiary, bez nadziei i bez mi-

łości, drżącego w posadach od donośnych surm Hansa Zimmera i gromkich, madmaxo-

wych tarabanów Junkie XLa. I paradoksalnie to być może jest najsłabszą stroną filmu: owo 

przeciążenie posępną, mroczną estetyką, wołającą na każdym kroku, że żarty się skoń-

czyły, a pomysł na Marvelowskie igraszki z konwencją nie śmie nawet powstać w niczyjej 

odpowiedzialnej za rozwój Nowego Ponurego Świata głowie. Tutaj filmowy odbiorca ma 

być dorosły, dojrzały i gotowy na psychiczne ciosy – tak więc jeśli wciąż bawi się figur-

kami, to niech to robi pod żałobnym kirem, przepracowując z zaciśniętymi zębami traumę 
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po śmierci najbliższych i konfiskatę ocalałego z pożaru pluszowego misia przez przeło-

żoną sierocińca.  

Bo to nie jest świat dla radosnych ludzi. 


