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Dobry prezydent to niewskrzeszony prezydent 

 

W maju 2015 roku Egmont Polska zapowiedziało, że planuje wprowadzić na nasz 

rynek komiksy z katalogu amerykańskiego wydawnictwa Marvel Comics. W ofercie Eg-

montu miały pojawić się tytuły wchodzące w skład sześciu serii: All-New X-Men, Avengers, 

New Avengers, Strażnicy Galaktyki, The Superior Spider-Man oraz Wolverine i X-Men. Nie-

spełna rok później, przy okazji premiery filmu Deadpool w reżyserii Tima Millera, na pol-

ski rynek trafił pierwszy tom komediowej serii poświęconej tej postaci  zatytułowany De-

adpool: martwi prezydenci. 

Stany Zjednoczone Ameryki stają w obliczu kolejnego zagrożenia. Pewien zdespe-

rowany czarownik-nekromanta-patriota postanawia wskrzesić byłych prezydentów USA, 

którzy pomogliby mu w przywróceniu dawnej świetności jego ukochanego państwa. Nie-

stety, ożywieni prezydenci  nie mają zamiaru słuchać jego próśb, postanawiają doszczęt-

nie zniszczyć Stany Zjednoczone Ameryki i zacząć tworzyć je od nowa. Członkowie orga-

nizacji S.H.I.E.L.D., której zadaniem jest obrona bezpieczeństwa kraju, dochodzą do wnio-

sku, że prawdziwi amerykańscy superbohaterowie nie mogą ot tak walczyć ze wskrzeszo-

nymi przywódcami państwa. Jednak Deadpool – zupełnie niepopularny antybohater po-

chodzenia kanadyjskiego – nadaje się do tego idealnie. Chcąc nie chcąc, mężczyzna przyj-

muje ofertę S.H.I.E.L.D., oferującej za zlikwidowanie zagrożenia okrągłą sumę pieniędzy. 

Opis fabuły przedstawiony w powyższym akapicie jasno wskazuje, że potencjalny 

odbiorca Deadpool: martwi prezydenci nie powinien nastawiać się na lekturę tytułu am-
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bitnego i oryginalnego. Czytając recenzowaną pozycję, odniosłem wrażenie, iż otrzyma-

łem kolejną wariację na temat schematu opierającego się na niewłaściwym wykorzysta-

niu magii jako związku przyczynowo-skutkowego.  Nie myliłem się. W 2011 roku na pol-

ski rynek trafił komiks wydawnictwa Marvel zatytułowany Thor: Wikingowie, opowiada-

jący niezwykle zbliżoną historię. Czarownik, który chciał przekląć Wikingów za najazd na 

jego osadę, sprawił, że zyskali oni nieśmiertelność i przekształcili się w nieumarłe istoty. 

Po ponad tysiącu lat, które minęły od rzucenia czaru, Wikingowie przybyli do Nowego 

Jorku i postanowili go podbić. Jednak na ich drodze stanęli Thor i Doktor Strange. W obu 

przypadkach fabuła stanowiła pretekst do ukazania kolejnych mniej lub bardziej wyrafi-

nowanych bądź wtórnych scen walki, w których trup ściele się gęsto. Scenariusz komiksu 

Thor: Wikingowie napisał jednak Garth Ennis znany głównie z tworzenia brutalnych pu-

blikacji przepełnionych przemocą, których zadaniem jest „odmóżdżenie” czytelnika. Bio-

rąc pod uwagę takie podejście scenarzysty, trudno jest oczekiwać od jego utworu czegoś 

więcej. Niestety, w przypadku Deadpool: martwi prezydenci widoczne są próby usilnego 

rozbawienia czytelnika. Jednak wszystkie żarty są zwyczajnie nieudolne. Poziom rozcza-

rowania podsyca fakt, iż za scenariusz komiksu odpowiedzialny jest m.in. Brian Poshen – 

zawodowy komik. Jeżeli profesjonalista nie jest w stanie rozbawić czytelnika, to kto ma to 

zrobić? Istotną rolę w tym aspekcie może odgrywać polski przekład, jednak nie znam wer-

sji oryginalnej, dlatego trudno jest mi dokładnie wypowiedzieć się na temat tego, jak wiele 

poszczególne żarty utraciły w procesie translacji. Kolejnym minusem recenzowanej pu-

blikacji są długie dialogi. Sprawiają one, że czytelnik zwyczajnie się nudzi, lektura ciągnie 

się w nieskończoność, a komiks zamiast wartkiej akcji oferuje mnóstwo przegadanych 

scen. 

O ilustracjach autorstwa Tonyego Moore’a można napisać, że po prostu „są”. Ich 

prostota sprawia, że czytelnik nie przywiązuje zbytniej uwagi do warstwy graficznej ko-

miksu i jeśli nawet rysownikowi zdarzyły się jakieś niedociągnięcia, to trudno zwrócić na 

nie szczególną uwagę. Jakość wydania jest charakterystyczna dla innych komiksów 

Marvela publikowanych przez Egmont Polska od 2015 roku. Tom wydrukowano w kolo-

rze na kredowym papierze i zaopatrzono w miękką oprawę ze skrzydełkami. Dodatki sta-

nowią mieszczące się na dziewięciu stronach okładki z oryginalnych wydań zeszytowych 

komiksu, w tym ich wersje alternatywne.  
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Każdy ma jakieś poczucie humoru. Problem polega jednak na tym, aby twórca żar-

tów (czy to w sposób bezpośredni, czy za pomocą różnych tekstów kultury) potrafił do-

trzeć do odbiorców i umiał ich rozśmieszyć. Niestety, w moim przypadku komiks Dead-

pool: martwi prezydenci nie spełnił tego zadania.  Być może nie zwracałbym uwagi na nie-

udolne żarty, gdyby recenzowana pozycja oferowała coś więcej. Niestety również w tym 

względzie nie spełniła ona oczekiwań. Komiksów opierających swoją fabułę na przelewa-

niu krwi jest wiele, podobnie jak tych ze zbyt długimi i nudnymi dialogami.  Reasumując: 

nie polecam. 


