
J o a n n a  K a t a r z y n a  P u c h a l s k a  

C Z A R N E  S K R Z Y D Ł A  K R U K A

Kruk jest postacią, która, jeśli weź
miemy pod uwagę takie sławy jak chociaż
by Superman, pojawiła się dość późno 
w zachodniej popkulturze. Sylwetkę tę 
wykreował i powołał do życia na kartach 
komiksu The Crow artysta James 0 ’Barr -  
twórca zarówno scenariusza, jak i rysun
ków. Dzieło to zostało wydane po raz 
pierwszy w USA w latach 1989-1991.

W przeciągu ostatnich dwudziestu 
lat powstał ponadto cały szereg komiksów, 
książek i filmów bazujących na tym samym 
schemacie fabularnym, zainspirowanych 
Krukiem 0 ’Barra. Nie miały one jednak ani 
takiej siły oddziaływania i specyficznego 
klimatu, ani tyle świeżości, co oryginalny 
komiks. Samych komiksów wydano sie
dem, z czego tylko przy jednym współpra
cował sam 0 ’Barr158. Część z nich to ko
miksowe adaptacje filmów. Powieści napi
sano pięć (dwie z nich ukazały się także 
w Polsce159), ponadto wydano zbiór opo
wiadań różnych autorów. Dodatkowo 
nakręcono cztery filmy i jeden serial tele
wizyjny opierający się na pierwszym filmie 
(były dostępne w Polsce160). Zdarzało się 
także, iż muzycy inspirowali się Krukiem i

158 The Crow: Dead Time, The Crow: Flesh _  Blood, 
The Crow: Wild Justice, The Crow: Waking Night- 
mares, The Crow: City o f Angels, The Crow/Ra- 
zor: Kill the Pain, The Crow (Image Comics).

159 P. Z. Brite, Kruk. Serce Łazarza, D. Bischoff,
Kruk. Słowo Kruka.

160 Kruk, Kruk 2: Miasto Aniołów , Kruk 3: Zbawie
nie, Kruk IV, serial: Kruk: Droga do Nieba.

wydawali albumy bądź pojedyncze piosenki 
poświęcone temu dziełu lub tragicznie 
zmarłemu przy produkcji pierwszej adap
tacji filmowej Brandonowi Lee. Oczywiście 
stworzono także gry komputerowe.

Głównym bohaterem oryginalnego 
komiksu James 0 ’Barr uczynił brutalnie za
mordowanego Erica Dravena, który powra
ca do życia za sprawą swoistego psycho- 
pomposa -  kruka. Eric krwawo mści się na 
swoich mordercach, którzy zgwałcili i za
mordowali także jego ukochaną- Shelly161.

Pierwszy film, powstały w 1994 
roku, w reżyserii Alexa Proyasa, do którego 
scenariusz napisał David J. Schow oraz 
John Shirley, był zasadniczo oparty na wer
sji komiksowej, jednak wprowadzał kilka 
istotnych nowości i mniej ważnych zmian. 
Śmierć głównego aktora Brandona Lee16# 
podczas pracy nad tą produkcją przyczyniła 
się do otoczenia filmu kultowym statusem i 
dodała tylko kolejny smutny rys do uniwer- 
sum Kruka.

Historia, którą stworzył 0 ’Barr mia
ła niestety pewne zakorzenienie w rzeczy
wistości. Z jednej strony był to przypadek 
morderstwa młodej pary, o którym autor 
przeczytał w jednej z gazet, z drugiej jego 
własna tragedia -  dziewczyna artysty zginę-

161 J. 0 ’Barr, The Crow, New York-London-Toronto- 
Sydney 2002.

162 Aktor został wskutek wypadku raniony z broni 
palnej na planie, zmarł w szpitalu -  zaledwie dwa 
i pół tygodnia przed swoim ślubem.
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ła potrącona przez pijanego kierowcę. Ko
miks był najwyraźniej sposobem na wyra
żenie potężnego żalu po doznanej stracie, 
swoistym katharsis. Bo jak można żyć, kie
dy się tak naprawdę już umarło? I ten 
mroczny, przytłaczający klimat jest dosko
nale widoczny w samym dziele komikso
wym, ale także w filmie naznaczonym tra
gedią.

W tym krótkim artykule chciałabym 
się oprzeć tylko na pierwszym, oryginal
nym komiksie, oraz na pierwsze0 adaptac0i 
filmowej, bowiem kolejne dzieła nie wnosi
ły do historii Kruka praktycznie niczego 
nowego, natomiast oryginalny The Crow 
jest przesiąknięty symboliką i nawią
zaniami do tak zwane0 kultury wysokie0.

Autor The Crow operuje czernią 
i bielą, zatem nie idzie tropem typowego 
komiksu amerykańskiego, znanego z użycia 
koloru. Większa część rysunków jest 
pozbawiona półcieni, szarości czy rastrów. 
Daje to silne kontrasty, z przewagą czerni. 
W ten sposób 0 ’Barr obrazuje złą, zepsutą 
stronę miasta i 0ego wypaczonych miesz
kańców -  przestępców, narkomanów, 
wszelkiej maści „męty” społeczne. Tak ry
suje 0 ’Barr także krwawe sceny bezlitosnej 
zemsty głównego bohatera. Jednak obok 
tych ostrych, ciemnych kadrów występu0ą 
w komiksie sceny retrospekc0i, rysowane za 
pomocą zupełnie odmiennej techniki. Są 
pełne swoiste0 miękkości i ciepła, tak 0ak to, 
co autor chciał przedstawić -  sceny 
ukazujące miłość między Erickiem i jego 
dziewczyną, Shelly. Kiedy widzimy Erica 
w 0ego domu, 0ak samotnie czeka na 
nade0ście nocy i kole0ną porc0ę zemsty, 
zazwyczaj także występuje przewagę bieli 
w kadrze. Do tego przez cały komiks 
przewi0a0ą się strony tytułowe i przerywniki 
-  rysunki zakomponowane na całą stronę, 
z odniesieniami do wierszy znanych 
twórców, takich jak Rimbaud, lub tekstami 
piosenek ulubionych zespołów autora. 
Możemy tutaj odnaleźć także nawiązanie 
do słynnego obrazu Caspara Davida 
Friedricha Opactwo w dąbrowie. Pod

koniec zbiorczego wydania całego The 
Crow dosta0emy także kilka kolorowych 
planszy163. W adaptacji filmowej nie 
wykorzystano tych literackich odniesień, 
natomiast zastąpiono je jednym krótkim 
cytatem z szeroko znanego wiersza Edgara 
Allana Poe pod tytułem Kruk, bardzo 
pasu0ącego do klimatu całe0 opowieści16 .

Użycie wyłącznie czerni i bieli dla 
opowiedzenia historii Kruka zda0e się świa
domym zabiegiem autora. Ten swoisty 
minimalizm wywołuje u odbiorców po
pkultury skojarzenia z wampiryzmem i go
tykiem. Czerń równie dobrze może przecież 
tutaj symbolizować krew. Kolor czarny, po
dobnie 0ak biały, w symbolicznych i ezote
rycznych odniesieniach odpowiada absolu
towi -  „może wyrażać zarówno pełnię ży
cia, jak i jego totalny brak”165. Czerń to 
śmierć, ciemność, żałoba, smutek, zniszcze
nie, zemsta, ta0emnica, ale też płodność 
i mądrość, stałość i siła (na przykład 
w heraldyce)166. Biel także jest barwą 
żałoby -  na przykład w Japonii (0apońskie 
motywy w Kruku to chociażby użycie 
katany przez Erica w 0edne0 ze scen). 
Jednak biel to głównie barwa odkupienia, 
niewinności i szczęścia. kolor życia i praw
dy167. Dlatego myślę, że to przeplatanie się 
czerni i bieli, taniec scen obecne0 rozpaczy 
i zemsty z przeszłością -  0asną radością -  
jest czymś więcej niż tylko wybranym 
medium rysunku. Biało-czarny jest też 
maki0aż, 0aki robi sobie Eric przed 
wyruszeniem na nocny łów -  biała twarz z 
pionowymi czarnymi liniami poprowa
dzonymi przez oczy, czarne usta i przedłu
żony uśmiech. Karnawałowa maska zdo
biąca mieszkanie Erica i Shelly lub maska 
clowna, którym tak naprawdę jest każdy

163 Niektóre rysunki wykazują jednak pewne braki 
warsztatowe -  na przykład rysunek konia w jednej 
ze scen.

164 Możliwe, iż autor komiksu znał grafiki Gustave’a 
Dore ilustrujące ten wiersz.

165 Vademecum wiedzy tajemnej, red. R. Stock, 
Gdańsk 2000, s. 41.

166 W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990, 
ss. 53-54.

167 Ibidem, ss. 22-23.
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z nas. Ale tutaj to także barwy radości, 
ozna0mia0ące rychłe nade0ście sprawiedli
wości.

Ta symbolika barw została nieco za
chwiana w filmowej adaptacji -  tutaj retro- 
spekc0e nie są wypełnione światłem. W za
mian za to otrzymu0emy dużo czerwieni, 
która z kolei jest barwą między innymi mi
łości, namiętności, ciepła i energii -  lub też 
krwi i ofiary168 -  tak więc również ten kolor 
dobrze wpisu0e się w ogólny klimat dzieła. 
Nader wyraźnym białym akcentem pozosta- 
0e 0ednak Gabriel, czyli kot Erica.

Koty to ciekawy aspekt Kruka. 
W filmie zachowano tylko jednego przed
stawiciela tego gatunku -  pięknego długo
włosego, białego Gabriela. W komiksie 
mamy kotów zdecydowanie więcej: podą- 
ża0ą one za mszczącym się bohaterem i 
milcząco obserwu0ą 0asnymi ślepiami 
rozgrywające się sceny. Czyżby przyciągała 
0e nieziemska moc Kruka? Czy to tylko 
znak, że dobrzy ludzie lubią zwierzęta? Kot 
jest zwierzęciem wysoce nacechowanym 
symbolicznie -  polu0e nocą, nigdy 
naprawdę nie da0e się oswoić, porusza się 
cicho i widzi w ciemności. To wszystko 
łączy go ze sferą podziemną, strefą śmierci. 
Kot 0est obcy, wpisany nie0ako w porządek 
zaświatów i może podróżować między 
naszym światem, a tym innym, demo
nicznym. Nawet potoczne wyobrażenia da0ą 
kotu wiele żyć. W wielu kulturach świata 
natomiast wierzono, że dusza umiera0ącego 
człowieka przybiera postać kota (folklor 
rosyjski, Syjam, Birma). Kot jest także 
zwierzęciem lunarnym169.

Jednak oczywiście na0ważnie0szym 
zwierzęciem świata Kruka 0est sam kruk. 
Właściwie tytuł oryginału -  The Crow -  
oznacza wronę, jednak może być także sto
sowany do kruka (kruk to po angielsku ra- 
ven). Kruk, podobnie do kota, w wielu kul
turach nabiera symbolicznego charakteru, 
a w świecie Zachodu ma raczej negatywne

168 Vademecum..., op. cit., ss. 41-42.
169 P. Kowalski, Kultura magiczna. Omen, przesąd* 

znaczenie, Warszawa 2007, ss. 241-245.

konotacje. W przeciwieństwie do czworo
noga jest jednak zwierzęciem solarnym -  
w mitologicznym cyklu kruka znanym 
w Ameryce Północne0 i na Syberii ptak 
zysku0e swo0ą czarną barwę przypalony 
właśnie przez to ciało niebieskie, które 
wykrada bogu, aby ofiarować je ludziom170. 
Kruk jest tricksterem, który potrafi zdobyć 
się na wiele heroicznych czynów, łącząc 
siłę z podstępem i mądrością, by przysłużyć 
się 0akie0ś społeczności. Jednocześnie 
często zachowuje się dziecinnie i głupio. 
W greckie0 mitologii kruk zysku0e czarne 
upierzenie za sprawą Apollina, kiedy 
przekazu0e mu złą wieść o zdradzie 
kochanki.

Powszechnie łączono kruka ze 
śmiercią, zniszczeniem i wo0ną -  celtyckie 
boginie wo0ny przy0mowały często postać 
tego ptaka. Kruki żywią się padliną, uosa
biając pochłaniający wszystko chaos. Wy- 
dziobują oczy171 -  zwierciadła duszy -  i są 
wcieleniem mroku.

Z kolei w mitologii skandynawskie0 
kruki Huginn (’Myśl’) i Muninn (’Pamięć’) 
donosiły o0cowi bogów 0dynowi o wszyst
kim, co wydarzyło się na świecie, służąc 
0ako 0ego oczy i uszy, były więc łączone z 
mądrością. W filmie The Crow Eric może 
widzieć oczami kruka. W komiksie kruk do 
niego mówi, może przypominać o celu 
wskrzeszenia -  zemście za doznane krzyw
dy.

Kruk 0est postacią mediacy0ną, łączy 
sprzeczne wartości i światy: naturę i kultu
rę, dzikość i cywilizację -  może mówić 
ludzkim głosem, zmieniać płeć, umierać 
i rodzić się na nowo. Umieszczano go na 
granicy świata śmiertelników i zaświatów -  
mógł przekraczać granicę, odrywać się od 
ziemi, być zarówno wcieleniem demonów 
(tuta0 znowu podobieństwo z kotem), 0ak

170 Ciekawe, iż w pierwszym filmie jest scena, w 
której kruk siada na grobie Erica ze złotym pier
ścieniem (zaręczynowy pierścionek Shelly) w 
dziobie. Jest to symboliczne przedstawienie kruka 
ze słońcem, ale także przedstawienie heraldyczne.

171 Scenę wydziobywania przez kruka oczu żywe0 
osobie przedstawiono w filmie.
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i przewodnikiem dusz zmarłych. Właśnie ta 
rola -  psychopomposa -  została wyeksplo
atowana przez 0 ’Barra i jego następców. 
U Słowian i Germanów oraz Indian Ame
ryki Północne0 kruk mógł przeprowadzać 
dusze ludzi do świata duchów. Był 0ednym 
z popularnie0szych zwierząt szamańskich 
i mógł pełnić funkcję wierzchowca służą
cego do przekraczania granic światów172. 
Co ciekawe, krukom przypisu0e się „skłon
ność do samotnictwa, choć ptaki te trzy
mają się parami przez całe życie”173.

Kruk mógł także zwiastować nad
chodzącą śmierć i również w takiej roli jest 
przedstawiony w komiksie i filmie -  jako 
zwiadowca Erica i 0ednocześnie wyrocznia 
nadchodzącego zgonu dla tych, którzy go 
widzą. W adaptacji filmowej Eric Draven, 
the killer o f the killers, po zabiciu któregoś 
z morderców zostawia na miejscu kaźni 
znak kruka -  wymalowany krwią lub 
ogniem. Jest to swoisty podpis i zapowiedź 
kole0nych czynów.

Skoro 0uż mamy ogólny zarys sym
boliki kruka, możemy prze0ść do postaci 
głównego bohatera. Co właściwie o nim 
wiemy? Bardzo niewiele, chociaż trochę 
więce0, niż o 0ego narzeczone0, o które0 nie 
mamy prawie żadnych danych -  wiemy tyl
ko, 0ak się nazywała i wyglądała. A Eric 
Draven? Samo imię 0est z pewnością zna
czące. „Eryk” to imię pochodzenia skandy
nawskiego (a kruki pełniły istotna rolę 
w wierzeniach dawnych Skandynawów), 
oznacza0ącym 0edynowładcę, kogoś, kto 
jest mocny (Eirikr -  „Jedynie Mocny”174), 
zaś w nazwisku „Draven” nietrudno odna
leźć angielską nazwę kruka. Bohater zacho
wał to samo imię w filmie175.

Eric jest szczupłym i muskularnym 
ciemnowłosym mężczyzną. Jego czarne

172 P. Kowalski, op. cit., ss. 256-262.
173 W. Kopaliński, op. cit., s. 172.
174 A. M. Kempiński, Ilustrowany leksykon mitologii 

wikingów, Poznań 2003, s. 60.
175 W drugim filmie główny bohater nazywa się Ashe 

Corven, w trzecim -  Alex Corvis, w pierwszej
książce -  Jared Poe itd. Jak widać autorzy zacho
wali przyna0mnie0 częściowo symbolikę imion.

włosy kontrastu0ą z 0asną karnac0ą. Ubiera 
się na czarno, nosi ciężkie buty i obcisłą 
bluzę uwydatnia0ąca muskulaturę. Dopeł
nieniem stroju jest długi płaszcz lub skórza
na kurtka. Krótko mówiąc: wygląda jak ty
powy fan rocka lub metalu. W oryginalnym 
komiksie fryzura bohatera dobrze pokazuje 
epokę, w które0 to dzieło powstało.

Ale co właściwie o nim wiemy? 
Praktycznie nic. W filmie Eric jest muzy
kiem rockowym, gitarzystą. A w komiksie? 
Sceny tańca w domu Erica i Shelly sugeru
ją, że mógł być tancerzem lub aktorem. 
Może widoczne w pewnym kadrze maski 
ma0ą właśnie to oznaczać? W każdym razie 
0ego wrażliwość wskazu0e na artystę. Nie 
wiemy nic o jego przeszłości, rodzinie czy 
przyjaciołach176. Pewne jest jedynie, że ak
cja komiksu jest osadzona w Detroit.

Co więc czyni Erica bohaterem? 
Z pewnością 0ako żywy niczym szcze
gólnym się nie wyróżniał. Nie ma mowy 
o jego nadnaturalnych mocach, nadzwy- 
cza0nym pochodzeniu i całe0 reszcie cech 
przynależnych superherosom. Jednak Eric 
sta0e się kimś takim. Zmartwychwsta0e za 
sprawą magicznego kruka, który przyzywa 
go ze świata zmarłych. Można więc 
powiedzieć, iż Eric stał się swego rodza0u 
zombie, jednak niepozbawionym własnej 
woli i wspomnień. Jako ożywiony trup 
posiada pewne cechy, które sytuu0ą go poza 
światem śmiertelników -  jest praktycznie 
nietykalny. 0brażenia fizyczne, wystrzały, 
wybuchy czy cięcia nie robią na nim 
wrażenia. W komiksie Eric 0est niezwy
ciężony. Jedyne rany, które odczuwa i które 
krwawią, to te, które sam sobie zada0e, nie 
mogąc znieść swoich własnych wspomnień. 
W filmie jednak twórcy postanowili dodać 
nieco dramatyzmu. Nowo wprowadzona 
postać kobiety, kochanki przywódcy 
przestępców w mieście, obeznana ze świa
tem magii (ewidentnie dalekowschodniego 
pochodzenia -  czyżby miał to być swego

176 Może więcej informacji na temat głównego boha
tera zawiera rozszerzone wydanie, które miało po
jawić się w sprzedaży w 2011 roku.
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rodza0u archetyp obcości, niezwycza0ne0 
wiedzy?), domyśla się, iż moc Erica zależy 
od siły ptaka. Kruk 0est łącznikiem 
pomiędzy światem żywych i umarłych, 
a posłaniec zemsty, 0akim 0est Eric, od 
niego czerpie swe nadludzkie zdolności. 
Toteż 0eśli kruk zostanie zabity lub ranny, 
Eric straci swo0ą niewrażliwość na ból 
i kule. Dodatkowo wyda0e się, iż nasz 
zombie dysponuje nadzwyczajną siłą 
i zwinnością, której nie posiadał, będąc 
śmiertelnikiem. Mimo iż prawdopodobnie 
nigdy wcześnie0 nie walczył bronią białą 
i nie używał broni palne0, 0ako Kruk Eric 
doskonale posługu0e się każdym typem 
oręża i jest niezwykle celny. W filmie 
mamy do czynienia z dodatkowymi 
zdolnościami zmartwychwstańca -  Eric nie 
tylko potrafi widzieć oczami kruka, który 
mu towarzyszy, może także odczytywać 
wspomnienia osób, których dotknął, oraz 
przekazać 0e inne0 osobie.

Eric cierpi. Jest to widoczne w ca
łym komiksie. Zdaje się, iż w filmie nie po
łożono aż takiego akcentu na ten aspekt 
opowieści. W komiksie powtarza0ą się sce
ny przypominania sobie wspólnej przeszło
ści z narzeczoną. Te wspomnienia są tak 
bolesne, że Eric pragnie je zagłuszyć, głę
boko raniąc swo0e przedramiona. Zatapia 
się w swoim bólu i rozpaczy tak mocno, że 
musi być przywoływany do rzeczywistości 
przez kruka -  nie może przecież zapominać
0 zemście, celu, dla którego został wskrze
szony. Jego smutne oblicze w chwilach sa
motności spędzane0 tylko w towarzystwie 
kruka, kota i wspomnień (a czasem dodat
kowo wina i róż) zamienia się w radosne 
oblicze szaleńca, kiedy Eric wymierza bru
talną sprawiedliwość. Czasami wręcz tryska 
humorem. Czytelnik nie ma bowiem wąt
pliwości, że postępowanie głównego boha
tera jest słuszne -  jest on wcieleniem pra
wości i robi to, co powinna zrobić polic0a, 
która 0est 0ednak skrępowana przepisami. 
Eric jest ponad życiem, a więc i ponad pra
wem -  sam wymierza sprawiedliwość
1 wiemy, że czyni dobro poprzez fizyczną 
eliminac0ę zła. Mimo iż 0ego narzeczoną

zgwałciło i zabiło czworo przestępców, on 
dosłownie oczyszcza właściwie całe miasto. 
Dokonu0e tego różnymi środkami: nożem, 
kataną, karabinem maszynowym, strzelbą 
gładkolufową, rewolwerem Python lub gołą 
ręką. W filmie zabija innych przestępców 
dlatego, że nie pozwolili mu spoko0nie 
zabić 0ednego z morderców, a także tego, 
który porwał 0ego małą przy0aciółkę, 
dziewczynkę Sherri.

Czy więc można Erica nazwać su- 
perbohaterem? Z jednej strony posiada nad
naturalną moc i walczy ze złem. Z drugie0 
zabi0a bez żalu i robi to z partykularnych 
pobudek, można wręcz powiedzieć, że 
z powodu pewnego rodzaju egoizmu. Jest 
wypełnionym żalem nieumarłym, który za
pewne przy0ąłby absolutne zapomnienie 
jako najwyższe dobro. Może to właśnie su
geruje ostatnia scena komiksu na zaśnieżo
nym cmentarzu, kiedy to rewolwer wypada 
z dłoni Erica opartego o grób narzeczonej. 
Czy Eric musiał sam sobie odebrać przy
wrócone życie, by w końcu połączyć się 
z ukochaną?

0 ’Barr krzyczy -  o niesprawiedli
wości, o brudzie, narkomanii, dowolności 
i przypadkowości przemocy. Nie usprawie
dliwia 0e0, pragnie 0ą wymazać, anihilować, 
a może wręcz stworzyć zupełnie nowy 
świat -  świat przy0aźnie0szy dla kocha0ą- 
cych się ludzi, ale i dla zwierząt, otwarty na 
dobro i piękno. Cała opowieść o Kruku do
tyczy sprawiedliwości i zemsty, ale przede 
wszystkim miłości. 0 ’Barr stara się nam 
powiedzieć, że miłość może być silnie0sza 
niż śmierć. Że można umrzeć za życia. I że 
prawdziwa miłość istnie0e. „But real love is 
forever177”.

177 0statnie słowa narratorki filmu The Crow.
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